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     ZASTUPITEĽSTVA                                                               

 

  
 

Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  28. 11. 2012 
od  334 do 356 

 
 
 

334.  Zloženie návrhovej komisie 
335. Program MsZ na deň 28. 11. 2012 
336. Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD 

Prievidza za obdobie január – september 2012 
337. VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach 
338. VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
339. Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 
340. III. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 
341. Doplnok č. 1 k IS č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach 

samosprávy mesta Prievidza 
342. IS č. 72 – Smernica pre etiku 
343. Žiadosť spol. DOPSTA, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
344. Žiadosť Mgr. Dagmar Kotoulekovej a manž.  o kúpu časti pozemku 
345. Prevod nehnuteľnosti – pozemku Kataríne Vidovej a manž.  
346. Žiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., o kúpu nehnuteľností 
347. Žiadosť Jozefa Gamana o kúpu časti pozemku 
348. Žiadosť Vladimíra Marka o zriadenie vecného bremena 
349. Majetkoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších ponad rieku Nitra 
350. Nájom optickej chráničky pre spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza 
351. Vyhodnotenie OVS  na prevod majetku mesta (stavba sup. č. 524 autob. nástup.) 
352. Vyhodnotenie OVS na nájom majetku mesta – pozemky Ukrniská určené na 

poľnohospodársku výrobu 
353. Zmena uznesenia MsZ č. 183/12 ( SVB a NP GORENO) 
354. Vzdanie sa Ing. Jany Michaličkovej funkcie hlavnej kontrolórky mesta 
355. Zmena termínu rokovania MsZ v mesiaci december 2012 
356. Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2013 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  28. 11. 2012 
od  334 do 356 

 
číslo: 334/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Ing. Martin Drozd – predseda,  Juraj 
Ohradzanský – člen, Marcel Dobrovodský –  člen; 

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie:  Ing. Martin Drozd – predseda,  Juraj Ohradzanský – 
člen, Marcel Dobrovodský –  člen. 
 

číslo: 335/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 11. 2012, 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 11. 2012.  
 
číslo: 336/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD 
Prievidza za obdobie január – september 2012. 

 
číslo:  337/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

II. schvaľuje   
VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach. 
 

číslo:  338/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

povinnosti“, 
- v § 5 ods. (1) sa vypúšťa  druhá a tretia veta, 
- v § 6 ods. (2) sa vypúšťajú posledné dve odrážky.   
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číslo: 339/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

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

II. schvaľuje  
Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky.   

 
číslo: 340/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012, 
II.  schvaľuje  

a ) III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 
 

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -2 984 108 € 
v tom: bežné príjmy -278 532 € 
kapitálové príjmy -733 358 € 
príjmové finančné operácie -1 972 218 € 
 
Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -2 984 108 € 
v tom: bežné výdavky -122 402 € 
kapitálové výdavky -2 844 607 € 
výdavkové finančné operácie -17 099 € 
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po III. zmene je takáto: 
 
Príjmová časť rozpočtu 24 705 988 € 
v tom: bežné príjmy 22 240 345 € 
kapitálové príjmy 1 133 590 € 
príjmové finančné operácie 1 332 053 € 
 
Výdavková časť rozpočtu 24 705 988 € 
v tom: bežné výdavky 21 416 681 € 
kapitálové výdavky 1 691 006 € 
výdavkové finančné operácie 1 598 301 € 
 

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

   - vklad mesta do základného imania Prievidza Invest, s.r.o., zvýšenie vo výške 
    70 000 € 
 
číslo: 341/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

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

II. schvaľuje   
Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťažností 
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza s pripomienkami: 

 1)  v bode 1. sa dopĺňajú odrážky: 
-  v bode 2.1.1. sa text „( ďalej len „Zákon“ )“ nahrádza  textom „(ďalej len „Zákon“, 
resp. „zákon o sťažnostiach“)“, 
-  v bode 2.1.8. text „odseku 2.1.5.“ sa nahrádza textom „odseku 2.1.7.“, 
2)  v bode 2. sa dopĺňajú odrážky: 
- v bode 3.1.7. na koniec textu sa dopĺňa text „podľa príslušných ustanovení zákona o 
sťažnostiach.“  
-  v bode 3.2.12 sa slovo „okamžite“  nahrádza slovným spojením „bez odkladu“. 
-  vypúšťa sa bod 3.2.3., 
- vypúšťa sa  bod 3.2.4., 
- text v bode 3.2.8. sa vypúšťa a nahrádza textom: „Centrálna evidencia sťažností 
musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných ustanovení zákona 
o sťažnostiach.“ 
- v bode 3.2.10. sa nahrádza pôvodné znenie  uvádzacej vety textom: „Podľa obsahu 
prijatej sťažnosti sa sťažnosť vybaví niektorým zo spôsobov:“ 
3)  z celého textu sa vypúšťa slovo „nasledovne“ vo  všetkých tvaroch. 

 
číslo: 342/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
  Návrh Internej smernice č. 72 – Smernica pre etiku,  
II. schvaľuje  
  Internú smernicu č. 72 – Smernica pre etiku s pripomienkami: 

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

 
číslo:  343/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

 
číslo:  344/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

 
číslo:  345/12 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie  

Informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 300/12 
zo dňa 30. 10. 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 8. 11. 2012  
zverejnený zámer mesta Prievidza predať Kataríne Vidovej  a manž., trvale bytom 
Cigeľ č. 270, pošta Prievidza, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza,  parcela č. 
6653, záhrada s výmerou 315 m2, na účel zjednotenia pozemkov a rozšírenia 
záhrady,  

II. schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela č. 6653, záhrada s 
výmerou 315 m2, v celosti, na účel zjednotenia pozemkov a rozšírenie záhrady, za 
cenu 20,00 €/m², pre Katarínu Vidovú a manž., trvale bytom Cigeľ č. 270, pošta 
Prievidza, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Internej 
smernice mesta Prievidza IS 65, nakoľko žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa 
§ 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo: 346/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

-   pozemky: parcela č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, 
parcela      č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, parcela 
č.1891/6 - zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parcela č. 1891/5 - 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2 a  časti z parcely č. 1891/1 - 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 605 m2, odčlenené Geometrickým   
plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č. 1891/10 –  zastavané 
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plochy a nádvoria  s výmerou 378 m2 a parcela č. 1891/9 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 2 m2,    t. j.  pozemky spolu s výmerou 724 m2, na účel 
prestavby na bytové jednotky. Kúpnu cenu navrhuje 135 000,00 €. 

     II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oploteného areálu 
na Ul. J. Hollého č. 2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to: 

- administratívna budova súpisné č. 10418 na parcele č. 1889, garáž súpisné 
č.10769 na  parcele č.  1891/7, garáž súpisné č. 10769 na parcele č. 1891/6 
a garáž súpisné č. 10769 na parcele súpisné č.  1891/5 s príslušenstvom, 

-    pozemky: parcela č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, 
parcela č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, parcela 
č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parcela č. 1891/5 - 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2 a  časti z parcely č. 1891/1 - 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 605 m2, odčlenené Geometrickým   
plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č. 1891/10 –  zastavané 
plochy a nádvoria  s výmerou 378 m2 a parcela č. 1891/9 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 2 m2,  t. j.  pozemky spolu s výmerou 724 m2, na účel 
prestavby na bytové jednotky, Jánovi Briatkovi  B a B, s. r. o., so sídlom v 
Nitrianskom Rudne. 

 
číslo: 347/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

 
číslo: 348/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

II.    schvaľuje 
1) súhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie na vlastné náklady žiadateľa 
Vladimíra Marka, Ul. T. Milkina č. 2, Prievidza s podmienkou použitia zatrávňovacích 
panelov, na časti pozemkov v k.ú. Veľká  Lehôtka parc.č. 671/5 trv.tráv.por. 
s výmerou 180 m2 a parc.č. 670 ost.pl. s výmerou 8227 m2,  vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 669/2 zast.pl. s výmerou 59 m2,  
parc.č. 669/76 záhrada s výmerou 509 m2  a k záhradnej chatke súp. č. 810 na 
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parc.č. 669/2 od vstupu do areálu ihriska po pravej strane, pričom cesta musí byť 
vybudovaná podľa podmienok určených oddelením stavebného poriadku MsÚ v 
Prievidzi a v súlade so stanoviskom architekta mesta Prievidza, pričom sa zakazuje 
vstup na budúcu prístupovú komunikáciu nákladným autám,   
2) po vybudovaní prístupovej komunikácie v zmysle bodu 1)  zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez 
časť pozemkov v k.ú. Veľká  Lehôtka parc.č. 671/5 trv.tráv.por. s výmerou 180 m2 
a parc.č. 670 ost.pl. s výmerou 8227 m2,  vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 669/2 zast.pl. s výmerou 59 m2,  parc.č. 669/76 záhrada 
s výmerou 509 m2  a k záhradnej chatke súp. č. 810 na parc.č. 669/2 od vstupu do 
areálu ihriska po pravej strane v prospech Vladimíra Marka ako vlastníka týchto 
nehnuteľností v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom s tým, že vecné 
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2 
zaťaženého vecným bremenom a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, 
na ktorom bude vecné bremeno zriadené, určenej východiskovými minimálnymi 
cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, 
minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je  
10,00 €/m2. 

 
číslo: 349/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

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

II.  schvaľuje  
majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších ponad rieku Nitra            
(parc.č. 563/1, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Prievidza ako vodná 
plocha s výmerou 12368 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený), jej získanie do 
spoluvlastníctva v podiele ½ s mestom Bojnice, pretože lávka sa nachádza v mieste, 
kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, pričom časť lávky zasahuje 
v k.ú. Prievidza na pozemok parc.č. 562/18 ost.pl. s výmerou 4592 m2 vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k lávke nie je evidovaný v katastri nehnuteľností žiaden vlastník, je 
využívaná obyvateľmi Prievidze a Bojníc a dôvodom na majetkovoprávne 
vyporiadanie je jej rekonštrukcia, ktorej nevyhnutnosť potvrdzuje statický posudok. 

 
číslo: 350/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu, že v súlade s uznesením MsZ č. 321/12 zo dňa 30.10.2012 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 02.11.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať 
pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza do nájmu majetok mesta - 
Optickú chráničku v dĺžke približne 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne mesta 
Prievidza, za účelom vypracovania koncepcie vybudovania, prevádzkovania 
a ďalšieho rozširovania optickej siete, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa, nakoľko spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza,  ktorá je 
100%-nou dcérskou spoločnosťou mesta, zabezpečuje verejnoprospešné služby 
príbuzného charakteru - poskytuje stĺpy verejného osvetlenia okrem iného aj za 
účelom umiestnenia optických káblov, trasovanie vedení verejného osvetlenia a 
lokalizáciu porúch zemných káblových vedení, vydáva stanoviská ku žiadostiam 
o výkopové práce, spravuje DTM (digitálnu technickú mapu), ktorá je nástrojom 
podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí a slúži ako 
mapová podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach, pri záberoch verejných 
priestranstiev, pri rôznych povoľovacích procesoch, ako vizualizačná podpora pri 
procesnom riadení a spracovaní agendy, a preto existuje odôvodnený predpoklad, že 
spoločnosť zabezpečí realizáciu zámeru mesta – presun vzdušného optického 
vedenia do pozemných vedení - v súlade § 4 ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečí riadne hospodárenie 
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, utvoria sa vhodné podmienky na 
bývanie v obci a zabezpečia sa potreby obyvateľov a rozvoja obce, a tiež v zmysle 
internej smernice IS-65 bod 4.2.3 c) stĺpy verejného osvetlenia sú v správe 
spoločnosti UNIPA, s.r.o. a svojim využitím tvoria neoddeliteľný celok s plánovaným 
využitím optickej chráničky, a to za podmienok –  nájomného vo výške 1€/rok 
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou; 

II. schvaľuje  
pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- Optickú chráničku v dĺžke približne 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne mesta 

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

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza,  ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou 
mesta, zabezpečuje verejnoprospešné služby príbuzného charakteru - poskytuje 
stĺpy verejného osvetlenia okrem iného aj za účelom umiestnenia optických 
káblov, trasovanie vedení verejného osvetlenia a lokalizáciu porúch zemných 
káblových vedení, vydáva stanoviská ku žiadostiam o výkopové práce, spravuje 
DTM (digitálnu technickú mapu), ktorá je nástrojom podrobnej a adresnej 
lokalizácie konkrétnych objektov a inžinierskych sietí a slúži ako mapová podpora 
pri územných konaniach a rozhodnutiach, pri záberoch verejných priestranstiev, 
pri rôznych povoľovacích procesoch, ako vizualizačná podpora pri procesnom 
riadení a spracovaní agendy, a preto existuje odôvodnený predpoklad, že 
spoločnosť zabezpečí realizáciu zámeru mesta – presun vzdušného optického 
vedenia do pozemných vedení - v súlade § 4 ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečí riadne 
hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, utvoria sa vhodné 
podmienky na bývanie v obci a zabezpečia sa potreby obyvateľov a rozvoja obce, 
a tiež v zmysle internej smernice IS-65 bod 4.2.3 c) stĺpy verejného osvetlenia sú 
v správe spoločnosti UNIPA, s.r.o., a svojim využitím tvoria neoddeliteľný celok 
s plánovaným využitím optickej chráničky,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 1€/rok a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.  
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číslo: 351/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

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

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

číslo: 352/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 8.10.2012 o 
najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do 
nájmu, a to nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda 
s výmerou 38566 m2, parc.č. 370/25 záhrady s výmerou 1226 m2, parc.č. 370/45 orná 
pôda s výmerou 6431 m2, parc.č. 8122/1 orná pôda s výmerou 169896 m2, parc.č. 
8122/21 orná pôda s výmerou 5403 m2 a parc.č. 8124/38 orná pôda s výmerou 322 
m2 , spolu s výmerou 221844 m2, nachádzajúcich sa v lokalite Ukrniská, a to na 
základe uznesenia MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012, keď v stanovenom termíne, t. j. 
do 14.11.2012 do 12.00 hod. boli doručené dva súťažné návrhy, z ktorých jeden 
spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže, teda súťaž bola úspešná. 
Mestská rada v Prievidzi vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom 
Prievidza dňa 8.10.2012 na základe uznesenia MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012 ako 
úspešnú, najvhodnejší návrh predložilo Roľnícke družstvo BUKOVINA, so sídlom 
v Prievidzi, Ul. F. Hečku  č. 37, návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší 
s podmienkami:  
a) využitia nehnuteľností - pozemkov - na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie 
poľnohospodárskych plodín,  
b) výška nájomného 2 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej    

            pôdnoekologickej jednotky,   
c)  neurčitý čas trvania nájmu,  

            d)  povinnosť uhradiť náklady súvisiace s vytýčením pozemkov v teréne.  
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číslo: 353/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia  MsZ č. 183/12 zo dňa 26.6.2012,  
II.  schvaľuje  

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

vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, so sídlom v Prievidzi, Ulica M. 
Gorkého 245, v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, na  
Ulici M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na parcele č. 5336 
v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza 
- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 
- Ing. Ivan Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza  
- Jozef Meluš, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
- Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
- Peter Tobiaš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
- Ján Gajdošík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Viliam Ficel, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 
- Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 
- Silvester Kakalík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 
- Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Kocúr, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Emil Kováč, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Soňa Kováčová, trvalý pobyt. Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Oto Šebo, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Jaroslav Píš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Račko, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
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- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Stanislav Adamek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza  
- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Ľubomír Miezga, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľubomír Gula, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Jozef Ragan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Karol Jarábek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Emil Obyvateľ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Sasák, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Dušan Halenkovič, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
- Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 
- Milan Partika, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ing. Jozef Britan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Peter Baláž, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Blažena Balážová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
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- Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Žiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 
- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Šurina, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Kosťa Kančev, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Vican, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222 
- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Ing. Vladimír Držík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Mária Držíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Peter Hruška, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 
- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Ing. Marian Lukáč, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 
- Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 
- Marian Antol, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 
- Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 
- Mário Rückschloss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 
- Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 
- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
- Ing. Boris Stanček, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
- Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
- Rastislav Bališ, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 
- Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria  s 
výmerou 1169 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým 
domom súpisné č. 40245)“; 
b) vypúšťa sa pôvodný text v bode II. a nahrádza sa novým: „schvaľuje predaj pozemku 

parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1169 m2  v k. ú. Prievidza, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné 
č. 40245, postaveného na parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza v podiele 
792/44311 (byt č. 1) a v podiele 204/44311 (garáž č. 4 priestor 2) 
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      t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  

- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 v podiele 792/44311 (byt č. 
1) a v podiele 204/44311 (garáž č. 4 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  

- Ing. Ivan Karak a Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 
01 Prievidza v podiele 629/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 

- Jozef Meluš a Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Peter Tobiaš a Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311 (priestor 4-1) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
v podiele 630/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (priestor 4-7) 
t.j. spolu v podiele 854/44311 za sumu 112,42 €  

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ján Gajdošík a Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Viliam Ficel a Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske 
Kostoľany v podiele 628/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 628/44311 za sumu 82,34 € 

- Silvester Kakalík a Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 
Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ľudovít Kocúr a Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Emil Kováč a Soňa Kováčová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 629/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 

- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Oto Šebo a Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Jaroslav Píš a Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

- Vladimír Račko a Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 2) a v podiele 204/44311 (priestor 4-9) 
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t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 
- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

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

- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311  (priestor 2-8) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáž č. 6 priestor 2-6) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

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

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Stanislav Adamek a Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 
01 Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 798/44311 za sumu 104,05 € 

- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) a v podiele 204/44311 (priestor 2-5) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ľubomír Miezga a Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

- Ľubomír Gula a Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Jozef Ragan a Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
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- Karol Jarábek a Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) a v podiele 204/44311 (priestor 2-10) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Emil Obyvateľ a Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ľudovít Sasák a Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 sa sumu 104,05 € 

- Dušan Halenkovič a Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 
971 01 Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Milan Partika a Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Jozef Britan a Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 224/44311 (priestor 2-19) 
t.j. spolu v podiele 1016/44311 za sumu 133,48 € 

- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

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

- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza v podiele 
795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Peter Baláž, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele za sumu 83,25 € 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
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t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 €  
- Blažena Balážová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

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

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

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

- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

-  Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Žiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Šurina a Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáž č. 15 priestor 
2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Kosťa Kančev a Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Vican a Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) a v podiele 224/44311 (priestor 4-2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 
377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 v ½ = 377/88622 za sumu 24,85 € 
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- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222, v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 

- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 
377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 

- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 

- Ing. Vladimír Držík a Mária Držíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) a v podiele 204/44311 (priestor 4-17) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Peter Hruška a Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) a v podiele 204/44311 (priestor 2-20) 
t.j. spolu v podiele 998/44311 za sumu 131,14 € 

- Ing. Marian Lukáč a Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 
01 Prievidza v podiele 204/44311 (priestor 4-11) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Marian Antol a Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 
Prievidza v podiele 224/44311 (priestor 2-14) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

- Mário Rückschloss a Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 
971 01 Prievidza v podiele 224/44311 (garáž č. 18 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáž č. 12 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáž č. 13 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Boris Stanček a Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 
Prievidza v podiele 204/44311 (garáž č. 16 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 €  

- Rastislav Bališ a Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 
Prievidza v podiele 224/44311 ( priestor 2-3) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

            za cenu 4,979 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým      
           domom.“ 
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číslo: 354/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 vzdanie sa Ing. Jany Michaličkovej funkcie hlavnej kontrolórky mesta k 31. 1. 2013, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 
 pripraviť návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta.  
  
číslo: 355/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o zmene termínu zvolania MsZ v Prievidzi v mesiaci december 2012  
s tým, že rokovanie zvolá primátorka mesta na deň 11. 12. 2012. 
 

číslo:  356/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 

..............................................       .............................................         .........................................   
          Ing. Martin Drozd  Juraj Ohradzanský       Marcel Dobrovodský 
      predseda                 člen                               člen 
  
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ 
 


