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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 28. 10. 2014 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:    8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     11.40 h  
 
Prítomní:             28 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení: MUDr. Silvia Hrnková, MUDr. Gabriel Šimko, Ing. Peter Petráš 
  
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – vedúca kanc. prednostu MsÚ  
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
Mgr. Alojz Vlčko –  ved. kanc. primátorky a splnom. pre etiku a protokol  

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 

Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Mgr. Edita Mrázová  –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana 
   Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS v Prievidzi 

Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza 
Mgr. Miroslav Procháska – konateľ spol. TSMPD, s.r.o. 

   Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
                      –  ďalej podľa prezenčnej listiny  
  

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov, 
zúčastnených zamestnancov mesta i ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  27 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert 
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta.  
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ –  Júliusa Uríka a Ing. Branislava 
Bucáka. 
Spravodajcom MsR bola Helena Dadíková.  
 
Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Ing. Jozefa Polereckého 
– za predsedu, Ing. Zuzanu Lukáčovú  – za členku, MVDr. Vladimíra Petráša – za člena. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 405/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal 



2 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 
v pozvánkach. 
 
Návrh programu 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Návrh Dodatku č. 2 k Internej smernici č. 13 – Štatút MsP Prievidza  
4) Návrh Dodatku č. 4 k Internej smernici č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok 

MsP Prievidza 
5) Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 
6) Návrh Internej smernice č. 82 – Symboly mesta Prievidza a ich používanie  
7) Protest prokurátora proti § 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 119/2011 

o pamätihodnostiach mesta Prievidza 
8) Kúpa nájomného bytového domu 2 – 2x12 b. j. a inžinierske siete na sídlisku Necpaly 

na Gazdovskej ulici v Prievidzi vybudovaný spoločnosťou TO-MY-STAV, s. r. o., 
Kanianka v r. 2014 a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a úveru 
zo ŠFRB 

9) Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta 
10) Majetkoprávne veci  
11) Diskusia pre  obyvateľov  (od 10.00 h do 11.00 h) 
12) R ô z ne 
13) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
14) Z á v e r 

 
 

Návrh programu bodu „Rôzne“:  
 
1)   Informatívna správa o pracovnom postupe zaradenia elokovaných pracovísk ZUŠ            

L. Stančeka, Prievidza do siete škôl a školských zariadení 
2) Udelenie Ceny primátora mesta Prievidza poslancovi MsZ Gabrielovi Čauderovi za 

záslužnú činnosť v prospech mesta Prievidza a jeho obyvateľov a za 20-ročný výkon 
poslaneckého mandátu 

 
MsZ uznesením č. 406/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ.  
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za 
 

K bodu 2) 
 Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ. 
MVDr. Norbert Turanovič hovoril o uzneseniach, ktoré boli navrhnuté na zrušenie a to uzn.      
č. 12/14, 57/14, 72/14, 111/14 a 164/14. 
Predmetné uznesenia navrhla právna kancelária zrušiť z dôvodu, že žiadatelia stiahli svoje 
žiadosti o kúpu pozemkov, prípadne nesúhlasili s kúpnou cenou.  
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka, podala Stanovisko k plneniu uznesení MsZ 
a predložila Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 8. do 27. 10. 2014.  
Z navrhnutých uznesení na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka tri 
uznesenia.  Uznesením  č. 365/II./III./14  MsZ schválilo postúpenie práv a záväzkov zo 
Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených 
s prevádzkou športovej haly na postupníka spol. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o. 
Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením MsZ, zmluva bola 
zverejnená a tým bolo uznesenie splnené.  
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Uznesením č. 9/II bod. a, b, c./13 MsZ schválilo zámer kúpy stavby bytového domu, kúpnu 
cenu a podanie žiadostí mesta na MDVaRR a na ŠFRB o úver na zaplatenie kúpnej ceny 
bytového domu a jeho technickej vybavenosti.  
Skontrolovaná bola kúpna zmluva medzi  spol. TO-MY-STAV, s. r. o., a mestom Prievidza.  
Kúpna zmluva bola zverejnená dňa 10. 1. 2014 na webovej stránke mesta a nadobudla 
účinnosť dňom 11. 1. 2014. Dňa 15. 1. 2014 boli na Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby 
a bytovej politiky podané tri žiadosti – o poskytnutie dotácie, poskytnutie podpory v súlade so 
zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a žiadosť o poskytnutie dotácie 
na obstaranie technickej vybavenosti. Kontrolou bolo zistené, že všetky úkony boli vykonané 
tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.  
Ďalej bolo skontrolované uzn. č. 480/II./13, ktorým  MsZ schválilo účel, na ktorý sa podpora 
požaduje – kúpa nájomného bytového domu, Gazdovská ulica, investičný zámer, spôsob 
financovania kúpy bytového domu a pod.  Kontrolou kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, záložnej 
zmluvy, žiadosti o poskytnutie dotácie, žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB o úver, 
rozpočtu mesta hlavná kontrolórka konštatovala, že boli vykonané všetky úkony tak, ako ich 
schválilo MsZ.  
V rámci správy o výsledkoch kontrol hlavná kontrolórka informovala o skončených kontrolách 
– kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta. Informovala o kontrolných zisteniach 
a následne odporúčaniach.   
Hlavná kontrolórka informovala o vykonanej kontrole v spoločnosti TSMPD, s. r. o.  – 
kontrola dodržiavania podmienok a povinností spoločnosťou TSMPD, s. r. o., ako nájomcu 
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 2/2012 a jej dodatkov. Vzhľadom na to, že kontrolovaný 
subjekt uhradil nájomné za rok 2013 dňa 2. 10. 2013, bol povinný uhradiť prenajímateľovi 
úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  Kontrolovaný 
subjekt prijal opatrenia na nápravu nedostatkov. 
Súčasťou správy bola aj informácia o rozpracovaných kontrolách.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 407/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 3) 
Návrh Dodatku č. 2 k Internej smernici č. 13 – Štatút MsP Prievidza predložil               

Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP. 
Nakoľko došlo k viacerým legislatívnym  i organizačným  zmenám  na MsP Prievidza bolo 
potrebné pristúpiť k oprave niektorých smerníc MsP, vrátane Štatútu MsP. 
MsZ uzn. č. 408/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 2 Internej smernici             
č. 13 – Štatút MsP Prievidza. 
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 28 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Návrh Dodatku č. 4 k Internej smernici č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok 

MsP Prievidza predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.  
Z dôvodu viacerých organizačných zmien vrátane pridelenia útulku pre psov pod správu MsP  
bolo potrebné vypracovanie dodatku k Organizačnému a prevádzkovému poriadku. 
MsZ uzn. č. 409/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo Dodatok č. 4 k Internej smernici 
č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza. 
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 28 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kanc. 

primátorky mesta a splnomocnenec pre etiku a protokol.  
MsZ na základe protestu prokurátora zrušilo VZN  mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách 
používania symbolov mesta a ich ochrane a požiadalo o vypracovanie novej smernice 



4 
 

o používaní symbolov mesta. V procese tvorby smernice bolo zistené, že vo viacerých 
prípadoch nie je súlad v používanej terminológii  v Štatúte mesta Prievidza a aktuálnom 
znení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., ktorým sa upravujú ustanovenia týkajúce 
sa symbolov mesta.  
Mgr. Alojz Vlčko informoval o konkrétnych úpravách a to napr. pri udeľovaní ocenení sa 
navrhuje neuvádzať na listine o udelení ocenenia  adresa pocteného, ani dávať pečať mesta. 
MsZ uzn. č. 410/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 6 k Štatútu mesta 
Prievidza.  
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

K bodu 6) 
Návrh Internej smernice č. 82 – Symboly mesta Prievidza a ich používanie predložil 

Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kanc. primátorky mesta a splnomocnenec pre etiku a protokol.  
Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že od r. 2005 sa používa znak vizuálne takmer totožný s erbom 
mesta. Tento znak sa používa na webovej stránke, tlačivách mestského úradu a pod.  Znak 
resp. logo mesta má štyri farebné varianty.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala, či sa nezvažovalo s jednotením loga a erbu mesta.  
Michal Dobiaš oponoval s tým, že skôr by  sa navrhoval odlíšenie loga a erbu. Mgr. Alojz 
Vlčko uviedol, že kancelária primátorky sa tiež prikláňa k odlíšeniu loga a erbu. Helena 
Dadíková dodala, že erb by mal zostať zachovaný a mesto môže diskutovať len o zmene 
loga. Treba tento návrh dobre pripraviť. 
Primátorka mesta na základe rozpravy k danému bodu predmetný materiál stiahla na 
dopracovanie.  
 

K bodu 7) 
Protest prokurátora Pd 137/14/3307 proti § 4 ods. 2  Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Protest bol doručený  mestu Prievidza dňa 3. 10. 2014. Ako sa uvádza v proteste, mesto nie 
je zmocnené nariadením ukladať povinnosti vlastníkovi pamätihodnosti. Pamätihodnosti sú 
upravené v § 14 ods. 4 Pamiatkového zákona a tento ani iný zákon neukladá fyzickým či 
právnickým osobám – vlastníkom pamätihodností žiadne povinnosti. Právna kancelária 
odporučila vyhovieť protestu.  
MsZ uzn. č. 411/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  vyhovelo protestu prokurátora Pd 
137/14/3307 proti § 4 ods. 2  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 119/2011 
o pamätihodnostiach mesta Prievidza.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 8) 
 Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP informovala 
o podmienkach kúpy nájomného bytového domu 2 – 2x12 b. j. a inžinierskych sietí na 
sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi vybudovaný spoločnosťou TO-MY-STAV,              
s. r. o., Kanianka v r. 2014 a podmienkach žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR 
a úveru zo ŠFRB. 
Mgr. Edita Mrázová konštatovala, že podmienky sú obdobné ako pri kúpe prvej bytovky.  
Spôsob financovania kúpy bytového domu je z  podpory zo ŠFRB vo výške 60 % - 
625 580,00 € a  dotácie z MDVaRR SR vo výške 40% - 417 050,00 €, vlastné zdroje vo 
výške 11,00 € (celková cena podľa kúpnej zmluvy 1 042 641,00 €), spôsob financovania 
technickej vybavenosti: dotácia 70 080,00 € a vlastné zdroje 35 140,28 €, (celková cena 
podľa kúpnej zmluvy 105 220,28 €). 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 412/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia:  26 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 26 poslancov za 



5 
 

 
K bodu 9) 

Návrh  na  vyradenie  hmotného  majetku  z evidencie majetku mesta predložila              
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.  
Na základe odporučenia MsR bol na rokovanie MsZ predložený len návrh na vyradenie 
detského dopravného ihriska, vybudovaného v lokalite Necpaly, ktoré bolo do majetku mesta 
nadobudnuté v roku 2006 formou vecného daru od spoločnosti AUTOKOMPLEXX, s. r. o.  
V roku 2013 bola vykonaná revízia tohto zariadenia, pričom bolo konštatované, že niektoré 
zariadenia na tomto ihrisku už nevyhovujú platným bezpečnostným normám a boli 
odporučené na odstránenie.  
Nakoľko z darovacej zmluvy nie sú známe obstarávacie ceny jednotlivých zariadení, komisia 
navrhla čiastočné vyradenie majetku vo výške 51 % z obstarávacej ceny.  
MsZ uzn. č. 413/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie  hmotného  majetku   
v  celkovej obstarávacej  cene  7 787,29 € z evidencie     majetku  mesta   Prievidza,  a to 
v zmysle  bodu 2.  zápisu   zo   zasadnutia    Vyraďovacej,      oceňovacej   a likvidačnej  
komisie pri MsÚ zo dňa 29.09.2014. 
Prezentácia:  26 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 26 poslancov za 
 

K bodu 10) 
 Návrhy a žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Petra Briatková, ref. 
právnej kancelárie.   
 
Právna kancelária predložila návrh na podanie žalobného návrhu na súd vo veci neplatnosti 
Zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa  15.11.2010 s Mgr.  Petrom Šebom, 
trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35. 
Ing. Petra Briatková uviedla, že Mgr. Petrovi Šebovi bol zaslaný návrh na zrušenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena, avšak s návrhom nesúhlasil.  JUDr. Róbert Pietrik dodal, že 
právna kancelária posudzovala obsah zmluvy, pričom bolo zistené, že zmluva bola 
uzatvorená nad rámec uznesenia MsZ. Mgr. Edita Mrázová uviedla, že vhodným nástrojom 
v tejto situácii je i zmena územného plánu.  
MsZ uzn. č. 414/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  uložila právnej kancelárii vykonať všetky 
potrebné právne  kroky za účelom určenia neplatnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena 
uzatvorenej dňa 15.11.2010 s Mgr. Petrom Šebom,  trvale bytom Prievidza, Veterná ul. 
č.716/35 a uložila prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny celého 
Územného plánu mesta Prievidza, ktorý bude pripomienkovaný za každý výbor volebného 
obvodu samostatne.  
Prezentácia: 26 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3H, 
požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5345/1, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 77 815 m2  právo uloženia inžinierskych sietí – horúcovodnej 
prípojky tepla (o dĺžke 10 m z predizolovaného bezkanálového potrubia) do odovzdávacej 
stanice tepla do objektu Supermarket COOP Jednota na Ul. K. Novackého 27 a udelenie 
súhlasu s vybudovaním prípojky. 
MsZ uzn. č. 415/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo  zriadenie  vecného bremena na 
dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 
Zároveň MsZ schválilo udelenie súhlasu s vybudovaním  horúcovodnej prípojky  na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  parcela registra C KN č. 5345/1. 
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za 
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Majetkoprávne veci predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Ján Briatka B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica č. 11, požiadal 
o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to oploteného areálu na Ul. J. Hollého č. 2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, na účel prevádzkovania administratívnej budovy. 
MsR neodporučila predať predmetnú nehnuteľnosť.  Poslanec Július Urík sa pýtal na zámery 
mesta s predmetnou budovou.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že pre túto chvíľu by 
ešte počkal s predajom tohto areálu, nakoľko je možné, že sa budova využije pre potreby 
mesta, taktiež  ZUŠ potrebuje rozšíriť priestory pre výučbu. 
Michal Dobiaš dodal, že podľa jeho názoru táto budova nemá pre potreby mesta význam, 
budova by sa mala odpredať a skôr by malo mesto vykonať také kroky, aby mestský úrad 
sídlil v jednej budove.  
MsZ uzn. č. 416/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2. 
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 16 proti, 5 sa zdržali. 
 
Ján Briatka B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica č. 11, požiadal 
o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. I.470 a 
pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 294, na účel prevádzkovania  administratívnej 
budovy. 
MsZ uzn. č. 417/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. I.470 a pozemku, 
parcela registra C KN č. 2192 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m², zapísaných 
na liste vlastníctva č. 294, pre Jána Briatku B a B, s.r.o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, 
Poštová ulica 11.  
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 24 proti, 2 sa zdržali 
 
MsZ uzn. č. 418/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – a to stavby na Novej ulici, súpisné číslo I.470, 
nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra C KN č. 2192, a pozemok parcela registra C 
KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m², zapísaných na liste vlastníctva 
č. 294, formou novej obchodnej  verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: podnikateľské 
účely, prípadne bývanie, kúpna cena: minimálne vo výške 60 500,00 € (podľa ZP),úhrada 
kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže 
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za. 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku. 
 
Ľubica Burešová informovala o ponuke Richarda Vardžíka, trvalý pobyt Cigeľ č. 215, 
Prievidza na spätné odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku, parcely registra C KN č. 3591/340, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, ktorú nadobudol Kúpnou zmluvou 
a zmluvou o zriadení predkupného práva č. 46/12 uzavretou dňa 07.01.2013, na účel 
výstavby skladových alebo výrobných priestorov. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení 
predkupného práva nadobudla účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností dňa 15.02.2013. Svoju žiadosť odôvodnil zdravotnými a finančnými 
problémami. 
MsZ uzn. č. 419/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo spätné odkúpenie 
nehnuteľnosti.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 2 sa zdržali 
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Marta Hromádková, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/3, požiadala o kúpu 
nehnuteľnosti – bytu č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, ktorý 
žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 13. 10. 2014. 
MsZ uzn. č. 420/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti – bytu č. 21 
na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch 
parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN  č. 1902/2, pre Martu Hromádkovú, trvalý pobyt 
Prievidza,  Ulica M. Hodžu 343/3, za cenu 12 626,00 €, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe 
nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za 
 
Na základe žiadosti spoločnosti LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Sartorisova 8, 
o prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov prijalo MsZ uzn. č. 421/14, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici. Predmetným uznesením MsZ  schválilo  prevod nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza – pozemkov, parcela registra C KN č. 787/5,  zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 1 020 m2 a parcela registra C KN č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 15 m2,  (na pozemkoch sa nachádza bývalý objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku, súpisné 
č. 418, orientačné č. 4, na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ),  parcela registra C 
KN č. 787/1, diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 018 m2, odčlenená z parcely 
registra C KN č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 948 m2, zapísaná na LV č. 
8114 a parcela registra C KN č. 787/1, diel 5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 177 
m2,  odčlenená z parcely registra C KN č. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  
2 298 m2, zapísaná na LV č. 1  a parcely registra C KN  č. 787/10, diel 3, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 30 m2, č. 787/11, diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 124 
m2 a č. 787/12, diel 1, ostatné  plochy s  výmerou  51 m2,  všetky tri parcely odčlenené 
z parcely č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 948 m2, zapísané na LV č. 
8114,  pozemky zamerané a odčlenené  geometrickým plánom č. 169/2014,  spolu 
s výmerou 2 435 m2, pre spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, 
Sartorisova 8, v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 62/14 zo dňa 25.02.2014   za cenu 
49,30 €/m2 (cena podľa ZP) a uznesenia MsR   č. 236/14 zo dňa 23.04.2014, a to  podľa § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy – pozemkov, ktoré svojím umiestnením a využitím 
tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.  
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za 
 
Alexandra Húsková, trvalý pobyt Prievidza, Priama ulica č. 5/8, požiadala o kúpu 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to objektov – pavilónov D, E, F (bývalá II. ZŠ na Ul. Sama 
Chalupku) a pozemkov pod nimi, vrátane priľahlých pozemkov na Zadnej ulici, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1, na účel vytvorenia dôstojného a náležite zodpovedajúceho miesta 
a pobytu pre dôchodcov/dom dôchodcov. 
Ľubica Burešová uviedla, že MsR uložila  právnej kancelárii  zabezpečiť vypracovanie 
znaleckých posudkov na každý  jeden objekt samostatne a  1 m2 pozemku, geometrický plán  
s rozčlenením  pozemkov ku každému objektu a následne predložiť do MsR a MsZ  návrh na 
vyhlásenie OVS.   
MsZ uzn. č. 422/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila  zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekty - pavilóny D, E, F (bývalá II. ZŠ na Ul. Sama 
Chalupku), a pozemkov pod nimi priamym predajom pre  Alexandru Húskovú, trvalý pobyt 
Prievidza, Priama ulica č. 5/8. 
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 26 poslancov proti, 2 sa zdržali.  
 
Lukáš Gežík a Ivan Gežík, trvalý pobyt Kanianka, Šípková ulica 170/15, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti – pozemku parcela C KN č. 4990/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery približne 138 m² na účel vybudovania prístavby k stavbe fitnes centra 3G Fitnes club 
súpisné č. 1921 v spoluvlastníctve žiadateľov. 
Žiadateľ doplnil súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov v priľahlom bytovom dome 
a v rámci Štátneho stavebného dohľadu nebol vznesený  žiadny podnet. 
MsZ uzn. č. 421/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosť – časť pozemku parcela reg. C KN č. 4990/1, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery približne 138 m² podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Kanianka, Šípková ulica 170/15, za cenu 75,00 
€/m², na účel vybudovania prízemnej prístavby k stavbe  fitnes centra 3G Fitnes club súpisné 
č. 1921 v spoluvlastníctve žiadateľov, spôsob predaja nehnuteľnosti ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 2 proti, 4 sa zdržali. 
 
Roman Repáč a manž. Alena, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana č. 833/27, požiadali  
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 7066/1, orná 
pôda s výmerou približne 116 m2,  na účel rozšírenia predzáhradky a zachovania línie ulice. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 08.10.2014. 
MsZ uzn. č. 424/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti   v  k. ú. 
Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č. 7066/70, orná pôda s výmerou  116 m2, 
odčleneného  Geometrickým plánom č. 81/2014 vypracovaným spoločnosťou GEOing,                   
s. r. o., Prievidza, na účel rozšírenia predzáhradky a zachovania línie ulice, za cenu 20,00 
€/m2,   pre Romana Repáča a manž. Alenu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana   č. 
833/27, spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8   písm. e)  zákona   č. 138/1991 Zb. o   majetku   
obcí  v znení   neskorších predpisov  ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 28 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 
Pavol Bátora a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 182/32, požiadali 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec - pozemku parcela registra C KN č. 469/2, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 55 m², na záhradkárske účely. Pozemok sa nachádza vo dvore 
žiadateľov, ktorý je oplotený a dlhodobo užívaný. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 
mesta dňa 08.10.2014. 
MsZ uzn. č. 425/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti v k. ú. 
Hradec – pozemku, pre Pavla Bátoru a manž.,  za cenu 10,00 €/m² na záhradkárske účely, 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Prezentácia: 27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
Odbor výstavby a životného prostredia navrhol majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov    
v k. ú. Prievidza  pod existujúcim objektom „Podchod na Nedožerskej ceste“ v zmysle 
projektovej dokumentácie, na účel vybudovania stavby „Chodník na Nedožerskej ceste“. 
MsZ uzn. č. 426/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemkov v k. ú. Prievidza pod existujúcim objektom „Podchod na Nedožerskej ceste“ 
v zmysle projektovej dokumentácie a podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,  
za kúpnu cenu 11,62 €/m2,  na účel vybudovania stavby „Chodník na Nedožerskej ceste“. 
Prezentácia:  26 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za 
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Guiseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, Budovateľská ulica 
305/79, požiadal o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C 
KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery  48 m2 pod stánkom rýchleho 
občerstvenia. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa  08.10.2014. 
MsZ uzn. č. 427/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo pre Guiseppe Farenga, 
SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, Budovateľská ulica 305/79, nájom majetku 
mesta Prievidza: nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 48 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa; spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený, za podmienok  - 
nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia:  27 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 27 poslancov za 
 
Peter Novák - NOVAP, miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, požiadal o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku parcela registra C KN č. 2/1, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 6,5 m² pod stánkom na predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.10.2014.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová vyjadrila nesúhlas s predajom alkoholu v novinových stánkoch.  
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že touto témou sa zaoberala aj MsR, nakoľko 
v pôvodnom návrhu bola podmienka zákazu predaja alkoholických nápojov v predmetnom 
stánku.  V rámci diskusie na MsR bolo konštatované, že alkohol predávajú aj iní predajcovia 
v novinových stánkoch a túto situáciu treba riešiť celoplošne nielen u jednotlivca. Mgr. 
Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP, konštatoval, že platná legislatíva povoľuje predaj alkoholu 
aj v novinových stánkoch a teda tento problém je skutočne celoplošný.  
Primátorka mesta dala za úlohu právnej kancelárii, pripraviť stanovisko k predaju resp. 
k možnosti zamedzenia predaja alkoholických nápojov v novinových stánkoch.  
MsZ uzn. č. 428/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  pre Petra Nováka - NOVAP, 
miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, nájom majetku mesta Prievidza:  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela registra C KN č. 2/1, zastavané 
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 6,5 m², pod stánkom na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov;  spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok 
nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou bez udania dôvodu. 
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 11) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Ing. Jana Michaličková uviedla, že podala orgánom činným v trestnom konaní dve 
oznámenia – jedno na mesto Prievidza  a druhé na spoločnosť SMMP, s.r.o. a to v súvislosti 
s nezákonným nakladaním s majetkom mesta.  Ďalej dodala, že informáciu má záujem 
posunúť aj regionálnym médiám. Poslanec Július Urík vystúpil s pripomienkou smerujúcou 
k Ing. Jane Michaličkovej s tým, že ho mrzí, že v predchádzajúcom období, keď bola vo 
funkcii hlavnej kontrolórky mesta,  neriešila nakladanie s majetkom mesta.  
 

K bodu 10) 
 Rokovanie pokračovalo prerokovávaní žiadostí v rámci bodu „Majetkoprávne veci“ 
 
Spoločnosť JOZEF a spol., s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica I. Bukovčana 1286, požiadala 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 5086/1,               
v rozsahu výmery 38 m², na účel umiestnenia letnej terasy. 
MsZ uzn. č. 429/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť v k. ú. pre  spoločnosť JOZEF a spol., s.r.o. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 21 proti, 1 sa zdržal. 
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K bodu 12) 

 V rámci rokovania MsZ bol slávnostným spôsobom vykonaný akt udelenia Ceny 
primátorky mesta  Gabrielovi Čauderovi, poslancovi MsZ v Prievidzi, za záslužnú činnosť 
v prospech mesta Prievidza a jeho obyvateľov a to najmä za 20-ročný výkon poslaneckého 
mandátu, za aktívne zapájanie sa do činnosti mesta Prievidza a za jeho službu v prospech 
obyvateľov mesta Prievidza, ktorú reprezentoval najmä tým, že sa zúčastnil všetkých 
rokovaní MsZ bez ospravedlnenia (t.j. 100 % účasť). Cena bola udelená na základe návrhu 
JUDr. Róberta Pietrika a odporučenia Mestskej rady v Prievidzi.  
 

K bodu 10) 
 Rokovanie pokračovalo prerokovávaní žiadostí v rámci bodu „Majetkoprávne veci“ 
 
Juraj Kantor, miesto podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, požiadal o nájom 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 4996/7 v rozsahu 
výmery 34 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
zastavaného stavbou nachádzajúcou sa  na pozemku parcela registra C KN č. 4996/5                 
v polyfunkčnom objekte v ľavo.  
MsZ  uzn. č. 431/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenechať do 
nájmu nehnuteľnosť  – časť pozemku parcela registra C KN č. 4996/7 v rozsahu výmery            
34 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou 
nachádzajúcou sa  na pozemku parcela registra C KN č. 4996/5, pre Juraja Kantora, miesto 
podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, za podmienok nájomného vo výške 0,20 
€/m2/deň na dobu neurčitú 3-mesačnou výpovednou lehotou, spôsobom ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
Juraj Kantor, miesto podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, požiadal o nájom 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 4996/1 v 
rozsahu výmery 27 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho 
sedenia pred prevádzkou Café bar Jakub, nachádzajúcej sa  na pozemku parcela registra C 
KN č. 4996/5 v polyfunkčnom objekte, v ľavo na prízemí. Zámer bol zverejnený dňa 
08.10.2014.   
MsZ uzn. č. 431/14, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, schválilo pre Juraja Kantora, miesto 
podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3,  nájom majetku mesta Prievidza: 
nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 4996/1, v rozsahu výmery 27 m2,  na 
účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou žiadateľa; spôsobom 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok  - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň 
za obdobie od 15.04. 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.  
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 2 sa zdržali. 
 
Materské centrum Slniečko, o.z., so sídlom v Prievidzi, MŠ Športová ul. č. 134, požiadalo           
o finančnú podporu založenú na spolufinancovaní nákladov za energie a služby, spojených      
s užívaním nebytových priestorov, ktoré má v prenájme od mesta Prievidza. 
MsZ uzn. č. 432/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo uzatvorenie  Dodatku č. 4 
k Nájomnej zmluve č. 06/2006/Š v znení dodatkov 1-3,  s Materským centrom Slniečko, o.z., 
so sídlom v Prievidzi,  ktorým sa v čl. V Nájomné a súvisiace finančné  vzťahy bod 3 nahradí 
znením: „Náklady za energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu uhradí MC 
Slniečko vo výške 45% z ročného nájomného určeného splátkovým kalendárom s tým, že 
zvyšné náklady spojené s prevádzkou a užívaním nebytového priestoru budú hradené 
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z rozpočtu mesta Prievidza. Úľava na nájomnom sa poskytuje na celý rok 2014, 
s účinnosťou od 01.01.2014.“ 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za. 
 
Ľubica Burešová informovala o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod  nehnuteľnosti – bytu č. 23, nachádzajúceho sa na 6. poschodí vo vchode 
č. 1 bytového domu súpisné č. 343 na Ulici M. Hodžu, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
10.09.2014 na základe uzn. MsZ  č. 306/14 zo dňa 26.08.2014. Boli doručené štyri  súťažné 
návrhy.  Tri návrhy spĺňali podmienky súťaže a to: návrh spol. ROVEX REALITY, s.r.o., so 
sídlom v Partizánskom, REALTY FINANCE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, a návrh Zlatka 
Kršku, trvalý pobyt  Handlová. Návrh PharmDr. Gabriely Leitmanovej, trvalý pobyt Prievidza,  
podmienky súťaže nesplnil.  
MsR uznesením č. 513/14  zo dňa 21. 10. 2014  vylúčila súťažný návrh PharmDr. Gabriely 
Leitmanovej z obchodnej verejnej súťaže z dôvodu nepodpísania a nedatovania návrhu 
kúpnej zmluvy, MsR stanovila poradie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na 
prevod nehnuteľnosti takto:  
č. 1 ROVEX REALITY, s.r.o., so sídlom v Partizánskom, Jesenského 230/7:  21 600 € 
č. 2 REALTY FINANCE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Falešníka 10:   19 303 € 
č. 3 Zlatko Krško, trvalý pobyt Morovno 112, Handlová:  19 300 €. 
MsR odmietla súťažné návrhy navrhovateľov umiestnených v obchodnej verejnej súťaži pod 
poradovým číslom 2. a 3 a  vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom 
Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ č. 306/14 zo dňa 26.08.2014 ako úspešnú, 
najvhodnejší súťažný návrh predložila spol.  ROVEX REALITY, s.r.o. so sídlom Partizánske, 
Jesenského 230/7. MsR  požiadala primátorku mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu so spol. 
ROVEX REALITY, s.r.o., ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 10.09.2014 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 306/14 zo dňa 26.08.2014 bol 
vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami: účel využitia: bývanie,  kúpna cena:  
21 600,00 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. K informácii 
prijalo MsZ uzn. č. 433/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24  poslancov za. 
 
Ľubica Burešová predložila informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod  nehnuteľnosti – stavby zdravotného strediska, súpisné č. 316 
a pozemku pod stavbou na Ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
10.09.2014 na základe uzn. MsZ  č. 320/14 zo dňa 26.08.2014. Bol doručený jeden súťažný 
návrh  a to spol.  CIBAMED, s.r.o., so sídlom Lazany 255, ktorý spĺňal podmienky obchodnej 
verejnej súťaže. MsR uzn. č. 514/14 zo dňa 21. 10. 2014  vyhodnotila obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ č. 320/14 zo dňa 
26.08.2014 ako úspešnú. MsR požiadala primátorku mesta po získaní súhlasu Fondu 
národného majetku SR s prevodom vlastníckeho práva k predmetu súťaže uzavrieť kúpnu 
zmluvu so spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom Lazany 255, ktorej súťažný návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 10.09.2014 bol vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  1. účel využitia: zachovanie 
zdravotnej starostlivosti minimálne v rozsahu, v akom je poskytovaná v čase uzatvorenia 
tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia, odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam,  2. kúpna cena: 301 500,00 €,   3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mesto má vydaný súhlas od 
Ministerstva zdravotníctva, že peniaze za predaj si môžeme ponechať. Na základe 
telefonického preverenia skutočností na Fonde národného majetku bolo mestu  povedané, 
že Fond ešte posúdi, či nebudú pýtať nanovo tento súhlas. Preto právna kancelária 
požiadala opätovne o udelenie tohto súhlasu. 
K informácii prijalo MsZ uzn. č. 434/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  



12 
 

Prezentácia: 26 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24  poslancov za, 2 sa zdržali.  
 

K bodu 12) 
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, predložila 

informatívnu správu o pracovnom postupe zaradenia elokovaných pracovísk ZUŠ L. 
Stančeka, Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza do siete škôl a školských zariadení. 
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že záujem rodičov o plnohodnotné umelecké vzdelávanie  
detí z roka na rok stúpa, o čom svedčí aj nárast počtu žiakov ZUŠ. V tomto školskom roku 
stúpol celkový počet žiakov ZUŠ o 266 detí. Priestory ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ulici 
sú pre takýto počet žiakov kapacitne nepostačujúce a nevyhovujúce. Žiakmi prípravného 
štúdia ZUŠ sú prevažne deti predškolského veku. Zabezpečenie dochádzania týchto detí na 
vyučovanie do kmeňových priestorov ZUŠ je pre rodičov časovo náročné a častokrát 
problematické. Z tohto dôvodu sa navrhuje zriadenie elokovaných pracovísk v priestoroch 
materských škôl. Podľa § 18 ods. (6) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zaradenie materských škôl mesta 
Prievidza ako elokovaných pracovísk ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi do siete škôl a školských 
zariadení sa od 01.01.2013 musí uskutočniť rozhodnutím MŠVVaŠ SR na základe písomnej 
žiadosti zriaďovateľa. 
Informatívnu správu zobralo MsZ uzn. č. 435/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na vedomie. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za. 
 

K bodu 13) 
„Interpelácie poslancov“ 

  PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala na novovzniknutú herňu oproti OD Korzo.  
Ing. Edita Mrázová uviedla, stavebné povolenie pre investora  bolo vydané. Primátorka 
mesta dala za úlohu príslušnému útvaru MsÚ vec preveriť.  
 
 MUDr. Jaroslav Cigaňák sa pýtal na stav obchvatu mesta.  Mgr. Alojz Vlčko uviedol, 
že SSC aktualizuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.  Primátorka mesta 
uviedla, že plánuje návštevu SSC a následne bude podaná aktuálna informácia k  obchvatu 
mesta.  
 
 

K bodu 14) 
 „Záver“ 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomným 
poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh mestského 
zastupiteľstva.  Primátorka mesta vyhlásila zasadnutie MsZ  za ukončené. 
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 28. 10. 2014 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................                                    .............................................                  
              Július Urík            Ing. Branislav Bucák  
             overovateľ I.                                                                         overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                    JUDr. Katarína Macháčková 
             prednosta MsÚ                                                               primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
 


