Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 27. 4. 2015
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
16.00 h

Prítomní poslanci: 23 poslancov podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnili sa:

PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie
Ing. Marián Bielický – ved. ekon. odboru, konateľ TSMPD, s. r. o.
Ing. Edita Mrázová – ved. odboru výstavby
Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu
Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky a spln. pre etiku a protokol
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie
Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície
JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o.
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS
- ostatní podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) poslancov MsZ, zúčastnených zástupcov
mestského úradu a ďalších prítomných.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 23 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, Katarína Čičmancová –
spravodajca mestskej rady.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Ing. Jozefa Polereckého
a Mgr. Ľubomíra Vidu.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Helena Dadíková –
predsedníčka, JUDr. Martin Lukačovič – člen, Ing. Roman Gonda – člen.
MsZ uzn. č. 150/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
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Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu MsZ:
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí
u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie plnenia finančného
rozpočtu k 31. 12. 2014
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2015
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2014
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2015
Správa spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv v oblasti
verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, CMPZ, cintorínskych služieb a športovísk
za obdobie 1 – 12/2014
Žiadosť TSMPD, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
spoločnosti
Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2014
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu
mesta Prievidza za rok 2014
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015
Návrh na udelenie ocenení mesta Prievidza členom Klubu vojenských dôchodcov
Prievidza pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom
Majetkoprávne veci
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu Rôzne:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – nebytové priestory spolu so zariadením
v objekte KaSS v Prievidzi za účelom prevádzkovania kaviarne a poskytovania služieb
s tým spojených
Zámer prenechať do nájmu majetok mesta – časť miestnosti v budove ZŠ na Mariánskej
ulici a časť stožiara na streche budovy školy za účelom prevádzkovania techn. zariadenia
Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o uzatvorenie Dodatku k NZ č. 20/2014 - prevzatie povinnosti
uhrádzať nájomné - trhovisko na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Informácia o odovzdaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. za rok 2014
Informácia ohľadom rekonštrukcie Námestia J. C. Hronského v Prievidzi

MsZ uzn. č. 151/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi na deň 27. 4. 2015.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
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K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ. V rámci vyhodnotenia boli navrhnuté na zrušenie tri uznesenia a to z roku 2014 uznesenia
č. 286; 331; 375.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila informáciu o rozpracovaných
kontrolách v období od 24. 2. 2015 do 24. 4. 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu
uznesení MsZ v Prievidzi. Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na
vypustenie zo sledovania, vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 15 uznesení.
Kontrolou kúpnych zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, dodatkov k nájomnej zmluve,
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a úhrad konštatovala, že zapracovaním podmienok do
zmlúv boli uznesenia splnené.
K tomuto bodu rokovania prijalo 152/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 3)
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, predložila
dôvodovú správu k návrhu na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube
detí u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza pre rok 2015. Tento
návrh bol predložený na základe požiadavky zástupcov Spojenej piaristickej školy F. Hanáka
v Prievidzi.
MsZ doteraz neprijalo uznesenie k percentuálnemu navýšeniu finančných
prostriedkov pre dotáciu v ŠKD u neštátneho zriaďovateľa z 88 % na požadovaných 100%.
Mgr. Vlasta Miklasová informovala o pripomienkach z komisií MsZ, ktoré zväčša odporučili
zachovanie dotácie vo výške 88 %. MsR odporučila MsZ schváliť dotáciu pre neštátny subjekt
vo výške 88 %.
Ing. Roman Gonda, poslanec MsZ, uviedol, že podstatná časť financií na chod ŠKD je
z podielových daní. Ďalej dodal, že 88%-tná výška dotácie je najnižšia v zmysle legislatívy
a žiadal zvýšenie dotácie pre neštátne zariadenia na 100 % ako je to napr. v meste Poprad,
kde dorovnali financovanie štátnych a neštátnych zariadení.
Poslanec Mgr. Peter Krško uviedol, že legislatíva určuje výšku dotácie 88 % a on osobne
podporuje takto stanovenú výšku. Taktiež Michal Dobiaš uviedol, že nesúhlasí s vyrovnaním
výšky podpory štátnych a neštátnych zriaďovateľov. Ing. Roman Gonda oponoval, že mesto
Prievidza neprispieva financiami nad rámec príspevku od štátu, podľa jeho vyjadrenia neštátne
zariadenia dostanú prostredníctvom mesta menej, ako keby dotácia bola priamo poskytnutá
zariadeniam od štátu. Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák podporil názor a vyjadrenia poslanca
Ing. Romana Gondu. MUDr. Peter Oulehle dodal, že každý rodič sa môže sám dobrovoľne
rozhodnúť, či svoje dieťa zapíše do štátneho alebo neštátneho zariadenia. Ing. Ľuboš Jelačič
verejne podporil dotáciu vo výške 88 % pre neštátne zariadenie.
Ing. Roman Gonda podal poslanecký návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
v školskom klube detí u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta Prievidza pre
rok 2015 vo výške 100 %.
MsZ uzn.č. 153/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,
neschválilo poslanecký návrh
Ing. Romana Gondu.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 2 poslanci za, 21 proti
MsZ uznesením č. 154/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo dotáciu na mzdy a prevádzku
na žiaka v školskom klube detí u neštátneho zriaďovateľa školy sídliacej na území mesta
Prievidza pre rok 2015 vo výške 88 %.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal
K bodu 3)
Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
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zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015 predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca
odboru školstva a starostlivosti o občana.
Dôvodom zvýšenia dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
v pôsobnosti mesta je valorizácia platov v originálnych kompetenciách (navýšenie o 129 270
€), zvýšenie nákladov na prevádzku ZUŠ (navýšenie o 25 000 € na dofinancovanie energií
a prevádzkových nákladov od 1. 9. 2015 v pavilóne ZŠ na Rastislavovej ul.) a pre školy
a školské zariadenia u neštátneho zriaďovateľa dotácia vo výške 88 % (navýšenie v rozpočte
mesta o 36 534 €).
MsZ uzn. č. 155/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č.1 k VZN mesta Prievidza
č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej
školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok
2015.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal
K bodu 4)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12. 2014 predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Celkové príjmy dosiahli výšku 1 735 651,81 € a celkové výdavky dosiahli výšku 1 735 620,47 €.
Prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 31,34 €.
Ing. Branislav Magdolen informoval o zostatkoch na účtoch (účet sociálneho fondu – 2 150,48
€, depozitný účet – 114 590,81 €).
Celkový rozpočet vlastných príjmov naplnilo ZpS na 104,06 %. K 31. 12. 2014 boli zariadeniu
poskytnuté dotácie vo výške 960 tis. €.
V minulom roku vykonalo stredisko vo svojich zariadeniach viaceré opravy ako napr. výmena
menšieho počtu okien, rekonštrukcia časti kúpeľní, balkónov.
MsZ uzn. č. 156/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Zariadenia pre
seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2014.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 5)
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2015 predložil
Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza bol predložený z dôvodu pridelenia finančných
prostriedkov z nedočerpaných príjmov za rok 2014 na kapitálové výdavky. Ing. Branislav
Magdolen konštatoval, že finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kúpeľní
v zariadení na Ul. J. Okáľa a vybavenie práčovne. Príjmy a výdavky zariadenia sa zvyšujú
o 13 710 €.
MsZ uzn. č. 157/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre
seniorov Prievidza v roku 2015.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 6)
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za rok 2014 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
Prevádzku kultúrnych zariadení mesta a kultúrno-výchovnú činnosť zabezpečovalo v roku 2014
26 zamestnancov. Niektoré práce boli zabezpečované aj dobrovoľníckou prácou, projektmi
zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov a výkonom verejno-prospešných prác.
Mgr. Dana Horná informovala o uskutočnených podujatiach, prevádzke filmového klubu
i knižníc. Ďalej informovala o ukončenej rekonštrukcii Domu kultúry v Hradci.
Výsledok hospodárenia KaSS za rok 2014 bol zisk + 369,85 €, z toho: hlavná činnosť strata 19 930,75 € a podnikateľská činnosť zisk + 20 300,60 €.
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Poslanec MUDr. Peter Oulehle konštatoval, že kaviareň vrátane prevádzky terasy v objekte
Domu kultúry v Prievidzi nie je na požadovanej úrovni. Mgr. Dana Horná súhlasila a uviedla, že
je snahou zmeniť danú situáciu. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že už predchádzajúce
vedenie KaSS sa snažilo tento problém riešiť, žiaľ neúspešne.
MsZ uzn. č. 158/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti a výsledkoch
hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2014, uložilo riaditeľke
KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške – 19 930,75 € z hlavnej činnosti z roku 2014 zo zisku
z podnikateľskej činnosti za rok 2014, ktorý bol vo výške + 20 300,00 €.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 7)
Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku
2015 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
KaSS žiada o navýšenie rozpočtu na rok 2015 na dofinancovanie kultúrneho programu na
Baníckom jarmoku, zabezpečenie programu k 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny, výmena
výlepných plôch na území mesta, zakúpenia automobilu, zakúpenie ozvučovacej techniky do
Domu kultúry v Malej Lehôtke.
Celkový transfer žiada KaSS navýšiť o 47 760 €.
MsZ uzn. č. 159/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu rozpočtu Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2015 vo výške: príjmy 613 463,00 €, v tom
prevádzkové dotácie 395 775,00 €, výdavky 613 463,00 €.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 8)
Správu spoločnosti TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, CMPZ, cintorínskych
služieb a športovísk za obdobie 1-12/2014 predložil Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti.
Mgr. Rudolf Fiamčík konštatoval, že v správe nie sú uvedené príjmy z cintorínskych služieb. Ing.
Marián Bielický uviedol, že správa definuje plnenie komisionárskych a nájomných zmlúv,
financie za prenájom hrobových miest budú súčasťou odplaty na prevádzku cintorína. MUDr.
Jaroslav Cigaňák sa pýtal na spor so spol. TEZAS, s.r.o. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že so
spol. TEZAS, s. r. o., má mesto viacero súdnych sporov. Vykonáva sa sumarizácia
neuhradeného nájomného za hrobové miesta. Spoločnosť TEZAS, s.r.o., mestu súčinnosť
neposkytla. Helena Dadíková dodala, že predmetom rokovania je správa o plnení nájomných
a kom. zmlúv. Na otázky ohľadom výsledkov z podnikateľskej činnosti spoločnosti by mala
odpovedať dozorná rada spoločnosti.
MsZ uzn. č. 160/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila vrátenie nedočerpaných finančných
prostriedkov do rozpočtu mesta a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov na
stredisku správy a údržby verejnej zelene vo výške 104.881,52 € a dofinancovanie úhrady
oprávnených nákladov za správu a prevádzku cintorínov vo výške 33.025,21 €.
Prezentácia: 23 prítomných
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 9)
Ing. Marián Bielický, konateľ spol. TSMPD, s. r. o., predložil žiadosť spoločnosti TSMPD,
s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom
Prievidza. Dôvodom predloženej žiadosti je poverenie spoločnosti TSMPD, s. r. o., prevádzkou
a údržbou miestnych komunikácií.
MsZ uzn. č. 161/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného imania
spoločnosti TSMPD, s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 170 000,00 €
s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
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K bodu 10)
JUDr. Róbert Pietrik, prokurista spol. Prievidza Invest, s. r. o., predložil žiadosť
spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
jediným spoločníkom mestom Prievidza.
Dôvodom predloženia žiadosti je finančné pokrytie platieb istiny a úrokov v zmysle Zmluvy
o termínovanom úvere pre rok 2015.
MsZ uzn. č. 162/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného imania
spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu
174 000,00 € na sumu 1 449 955,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný
spoločník mesto Prievidza.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
JUDr. Róbert Pietrik informoval o zmene cien za poskytované služby v priemyselnej
zóne Prievidza ZÁPAD I. Navrhované zvýšenie cien je približne o 12 %.
Pôvodné ceny
Cena € (bez DPH)

Výmera areálu m²

Cena (bez DPH) mesiac

0,039

10 000

390,00 €

0,035

30 000

1 050,00 €

0,031

60 000

1 860,00 €

Výmera areálu m²

Cena (bez DPH) mesiac

0,045

10 000

450,00 €

0,040

30 000

1 200,00 €

0,035

60 000

2 100,00 €

/m²/mesiac
Cena za služby
v priemyselnej zóne

Navrhované ceny
Cena € (bez DPH)
/m²/mesiac
Cena za služby
v priemyselnej zóne

Informáciu zobralo MsZ uzn. č. 163/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na vedomie.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za

K bodu 12)
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s. r. o., predložil žiadosť spoločnosti SMMP,
s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom
Prievidza.
Dôvodom predloženej žiadosti je finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru
v zmysle zmluvy o termínovanom úvere pre rok 2015.
MsZ uzn. č. 164/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného imania
spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 114 000,00 € na
sumu 1 213 844,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto
Prievidza.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
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K bodu 19)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci „Diskusie pre obyvateľov“ vystúpila obyvateľka, ktorá sa pýtala na rekonštrukciu
Námestia J. C. Hronského v Prievidzi vrátane asfaltovej plochy medzi hotelom Magura a
námestím.
Mgr. Edita Mrázová viedla, že plocha medzi hotelom Magura a námestím nebola zahrnutá do
projektu rekonštrukcie námestia. Mestská rada odporučila, aby sa zrekonštruovala aj táto
plocha. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie predmetnej plochy je do konca júna 2015.
Obyvateľka ďalej poukázala na zlý stav vstupných schodov do hotela. Mgr. Edita Mrázová
uviedla, že aj táto problematika je v riešení.
Pani Ivana Dolníková, predsedníčka spoločenstva bytového domu pri Námestí J. C.
Hronského, taktiež vo svojom vystúpení hovorila o problematike rekonštrukcie námestia. Pýtala
sa na kontrolu prác a hovorila o probléme so zasypaním kanalizačnej šachty. Konštatovala, že
pracovníci boli na tento problém upozornení a následne došlo k náprave. Ďalej žiadala, aby
schody na bytovom dome, ktoré boli pri prácach poškodené, boli opravené.
Pani Ivana Dolníková poukázala na neporiadok v okolí zástavky MHD na Ul. M. Mišíka pod OD
Prior. Konštatovala, že je potrebné vyčistiť túto časť od odpadkov, prípadne by bolo vhodné
označiť priestor – že ide o súkromný pozemok.
Marek Danihel uviedol, že požiadal mesto o prenájom pozemku v mestskom parku, za
účelom umiestnenia stánku dočasného charakteru. Pýtal sa na dôvod zamietnutia žiadosti.
Helena Dadíková vyjadrila svoj osobný postoj k zamietnutiu žiadosti s tým, že nesúhlasí
s budovaním stánkov v mestskom parku. Akonáhle by mesto povolilo umiestnenie jedného
stánku, žiadostí by bolo na mesto podaných viac. To, čo v súčasnosti v oblasti občerstvenia
ponúkajú objekty v mestom parku, je podľa jej názoru postačujúce. Rovnaký názor vyjadril aj
poslanec MUDr. Peter Oulehle.
Primátorka mesta uviedla, že problémami v súvislosti s rekonštrukciou Námestia J. C.
Hronského, sa mesto opakovane zaoberá. Plocha medzi námestím a hotelom Magura bude
zrekonštruovaná a finančné prostriedky na obnovu tejto časti boli zaradené do návrhu rozpočtu
mesta. V súčasnosti mesto rokuje aj o oprave vstupných schodov do hotela Magura.
Mgr. Ľubomír Pomajbo reagoval na pripomienku obyvateľov, ktorí sa sťažovali na
bezprístrešných občanov pravidelne sediacich na bočných schodoch do objektu hotela Magura.
Konštatoval, že najviac výjazdov MsP je práve do tejto časti mesta. Pokiaľ však títo občania na
schodoch len sedia a rozprávajú sa, MsP nemá právo vykázať ich z tohto priestoru, môžu ich
len upozorniť.
Michal Dobiaš uviedol, že on si nemyslí, že mesto pochybilo, ak úsek medzi hotelom Magura
a námestím nebol zaradený do obnovy v rámci projektu. Konštatoval, že v prípade, že by
mesto počas piatich rokov chcelo rekonštruovať hotel Magura a prislúchajúci pozemok by bol
rekonštruovaný z projektových prostriedkov, nemohlo by mesto ani prípadný nový investor
postaviť k hotelu ani lešenie. Podľa jeho názoru bol tento krok dobre mienený. Ďalej
konštatoval, že by bolo potrebné riešiť, čo ďalej s hotelom, nakoľko je značne zastaraný.
Primátorka mesta uviedla, že nemá na vec rovnaký názor, priestor za hotelom je podľa jej
názoru dostatočne obslužný.
V rámci diskusie vystúpila obyvateľka mesta, ktorá poďakovala príslušníkom MsP za pomoc pri
riešení problémov s bezprístrešnými obyvateľmi v okolí hotela Magura. Konštatovala, že
riešením by bolo zamedzenie predaju lacného alkoholu v blízkej prevádzke – predajni potravín
a novinového stánku.
K bodu 13)
Návrh na vyradenie hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 60 186,12 €
z evidencie majetku mesta Prievidza v zmysle bodu 1. Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej,
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oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 29. 9. 2014 predložila Ing. Viola Čmiková,
vedúca majetkového oddelenia.
Ide o vyradenie klimatizácie, ktorá bola pôvodne nainštalovaná v budove MsÚ a zaradená do
majetku mesta v r. 2007, svojmu účelu slúžila do vzniku poistnej udalosti - prasknutia
vodovodného potrubia v r. 2011, kedy bola znehodnotená a klimatizačné jednotky boli
zdemontované.
V zmysle uzn. MsR boli vo veci preverenia funkčnosti klimatizačných jednotiek oslovené dve
firmy. Spoločnosť MSO Klimatizácie, s.r.o., dalo ponuku na 432 € a spol. KOLTEN, s.r.o., dalo
ponuku
874,80 €. Predpokladané náklady na výmenu chladiva v dvoch vonkajších
klimatizačných jednotkách sú 818 €.
Vzhľadom na pomerne vysoké náklady spojené s preverením funkčnosti a samotného
zabezpečenia funkčnosti je predložený návrh na vyradenie predmetného majetku.
MsZ uzn. č. 165/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie hmotného majetku
v celkovej obstarávacej cene 60 186,12 € z evidencie majetku mesta Prievidza v zmysle bodu
1. Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 29. 9.
2014.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal
K bodu 14)
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31.12.2014 spracovanú
mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami –
základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre seniorov predložila
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.
Inventarizáciou hmotného majetku mesta bol vyčíslený inventarizačný rozdiel – manko na
hmotnom majetku v celkovej výške 11690,76 € a to na majetku v pôsobnosti MsÚ vo výške
900 € (chýbajúce smetné koše v areáli Lesoparku), na majetku spravovanom spol. CITY
ARENA, s. r. o., vo výške 236,22 € (drobný majetok), na majetku spravovanom spol. TEZAS,
s.r.o. vo výške 10 554,54 € (plastové zberné nádoby).
Výsledky inventarizácie boli overené audítorom bez pripomienok.
Inventarizačné rozdiely sú riešené v škodovej komisii.
Spoločnosť City Arena, s. r. o., uhradí 10 % z hodnoty chýbajúceho majetku, ide o majetok,
ktorý je už odpísaný. Inventarizačný rozdiel na majetku spravovanom spol. TEZAS, s. r. o., je
v riešení právnej kancelárie. V danej veci bola spoločnosť vyzvaná, avšak majetok mestu
neodovzdali.
MsZ uzn. č. 166/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o výsledkoch inventarizácie
majetku mesta Prievidza k 31.12.2014
spracovanú mestským úradom, príspevkovou
organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ
Spektrum a Zariadením pre seniorov.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 15)
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2014 a Hodnotiacu správu o plnení
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2014 predložil Ing. Marián Bielický, vedúci
ekonomického odboru.
K 31. 12. 2014 bol rozpočet po zmenách vo výške – celkové zdroje: 29 758 397 € a celkové
výdavky: 29 758 397 €. Počas roka 2014 boli schválené dve zmeny rozpočtu mestským
zastupiteľstvom a rozpočtové opatrenia č. 1 až č. 20 schválené v kompetencii primátorky mesta.
Zadlženosť mesta v porovnaní s rokom 2013 klesla.
Súčasťou predkladaného návrhu bola aj správa audítora z overenia účtovnej závierky mesta
Prievidza za rok 2014.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2014.
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Pri jeho spracovaní vychádzala hlavná kontrolórka z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu z dvoch hľadísk - zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu a
metodická správnosť predloženého návrhu. Pri posudzovaní zákonnosti preverovala súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta,
dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta. V stanovisku posudzovala metodickú správnosť
predloženého návrhu, zamerala sa na rozanalyzovanie rozpočtového hospodárenia, v ktorom
rok 2014 porovnávala s predchádzajúcimi obdobiami. K 31.12.2014 mesto dosiahlo prebytkový
bežný rozpočet vo výške 991 837 €, schodkový kapitálový rozpočet vo výške 410 042 € a
výsledkom celkového hospodárenia je prebytok rozpočtu vo výške 1 891 113 €.
Vychádzajúc z uznesení mestského zastupiteľstva a zo správy záverečného účtu mesta
v rozpočtovom roku 2014 neprevzalo mesto Prievidza záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh
fyzickej alebo právnickej osoby, čím dodržalo ustanovenia § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
Celkový dlh mesta predstavoval k 1.1.2014 výšku 6 679 427,18 €. Splatené tuzemské istiny
v roku 2014 podľa obratov na účte 461- bankové úvery a výsledkov záverečného účtu dosiahli
výšku 1 048 352,95 € a ročné úroky k úverom a pôžičke v sume 77 672,21 €. V roku 2014
sa čerpal nový úver vo výške 345 568,91 € a dočerpal sa úver prijatý v roku 2013 vo výške
335 659,28 €. V roku 2014 bolo ukončené splácanie celkovo 4 úverov, a to úver na prístavbu
plavárne k III.ZŠ Ul. S. Chalupku, úver na odkúpenie byt. domu od OSP II. na pavlačové byty,
úver na financovanie výkupu pozemkov pod miestne komunikácie a financovanie výkupu
pozemkov pod priemyselný park.
Ukazovateľ dlhu v percentách vyjadrujúci pomer celkového dlhu mesta a skutočných
bežných príjmov za predchádzajúci rok neprekročil k 31.12.2014 zákonom stanovenú hranicu
60 %. Má klesajúci trend, pričom najvyšší bol k 31.12.2012. Ukazovateľ dlhu v percentách
vyjadrujúci pomer ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
a skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok neprekročil k 31.12.2014 zákonom
stanovú hranicu 25 %. V medziročnom porovnaní stúpol, no nedosiahol najvyššiu úroveň
5,68%, ktorá bola k 31.12.2012.
Hlavná kontrolórka na základe preverených skutočností a konštatovania dodržiavania všetkých
zákonných ustanovení pri vypracovaní záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2014
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
výrokom v zmysle § 16 ods. 10a) zákona č. 583/2004 Z.z. schvaľuje celoročné hospodárenie
bez výhrad.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 167/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 16)
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 predložil
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.
Ing. Marián Bielický informoval o najvýznamnejších zmenách rozpočtu. Kapitálové výdavky sa
zvyšujú - výdavky na rekonštrukciu Meštianskeho domu, výdavky v programoch Komunikácie,
Vzdelávanie, Kultúra. Najvýznamnejšie bežné výdavky – v programe Plánovanie, manažment,
kontrola (navýšenie odmien pre poslancov MsZ), vykrytie straty MHD Prievidza, výdavky na
údržbu cintorína, údržba verejných priestranstiev a pod.
Ďalej dochádza k zvýšeniu finančných operácií výdavkových – ide o výdavky na zvýšenie
základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o., PD Invest, s. r. o., TSMPD, s. r. o.
MUDr. Jaroslav Cigaňák otvoril tému rekonštrukcie futbalového štadiónu. JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD. uviedol, že ide o veľmi závažné rozhodnutie. Mesto čaká na výzvu zo
Slovenského futbalového zväzu. Július Urík poznamenal, že ide o investíciu aj do mládeže.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že v prípade, že mesto sa rozhodne podporiť tento
zámer, mesto sa bude musieť zadlžiť. Aká bude presná výška investície, dnes ešte známe nie
je. Toto vyjadrenie podporil aj Ing. Branislav Bucák, ktorý uviedol, že výška investície je zatiaľ
orientačná. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít sa danou témou taktiež zaoberá
a komunikuje s pánom Šuníkom.
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MsZ uzn. č. 168/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa
23.1.2015 a Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 23.2.2015 schválené v kompetencii primátorky
mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy uvedených
presunov rozpočtových prostriedkov v Rozpočtových opatreniach č.1 a 3 schvaľuje MsZ v rámci
I. zmeny rozpočtu v roku 2015 a schválilo I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza
v roku 2015 s pripomienkami komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja
a podnikateľských aktivít a komisie školstva a kultúry:
- presúva sa suma 30 000 € z programu 7 – Komunikácie, z podprogramu 2 – Výstavba
miestnych komunikácií, z položky 4 – Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi na
program 12 – Prostredie pre život, podprogram 7 – Správa a údržba verejných priestranstiev na
novú položku 10 - Rekonštrukcia časti Námestia J. C. Hronského v Prievidzi;
- presúva sa z navrhovanej sumy 5 000 € suma 2 500 € z programu 13 – Sociálne služby,
z podprogramu 2 – Príspevky neštátnym subjektom, z položky 4 – Žiadosti schválené na
základe odporučeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov na program 11 – Kultúra,
podprogram 4 - Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položku 2 - Žiadosti
schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry;
- upravuje sa znenie textu na programe 9 – Vzdelávanie, na podprograme 2 – Základné školy,
na položke s pôvodným textom: Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou na ZŠ Dobšinského
na nové znenie textu: Rekonštrukcia hlavnej brány s bráničkou a plotových dielcov na ZŠ Ul. P.
Dobšinského.
Príjmová a výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške 3 999 098 €, pričom celková
bilancia programového rozpočtu po I. zmene je na strane príjmov a výdavkov vo výške
31 190 014 €. Zároveň predmetným uznesením MsZ schválilo použitie peňažných fondov
mesta Prievidza v roku 2015.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 17)
Helena Dadíková, predsedníčka komisie školstva a kultúry, informovala, že mesto
Prievidza organizuje 5. mája 2015 pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny
a víťazstva na fašizmom slávnostnú akadémiu, súčasťou ktorej bude i odovzdanie ocenení
mesta účastníkom oslobodzovacích bojov a ich rodinným príslušníkom (in memoriam).
Na žiadosť Klubu vojenských dôchodcov Prievidza bol podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza
spracovaný návrh na udelenie ocenenia – Ceny mesta Prievidza za účasť a podiel na
oslobodení Československa pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny a víťazstva
nad fašizmom trom dôstojníkom vo výslužbe – podplukovníkovi Jánovi Dovinovi, plukovníkovi
PhDr. Ľudovítovi Šestákovi a majorovi Ivanovi Zábovi.
Mgr. Zuzana Vrecková podala poslanecký návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In
memoriam obyvateľom mesta Prievidza, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny ako vojaci
i civilní obyvatelia.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 169/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo
udelenie
Ceny mesta Prievidza In memoriam za účasť a podiel na oslobodení Československa
obyvateľom mesta Prievidza, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny ako vojaci i civilní
obyvatelia, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Uznesením č. 170/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo udelenie Ceny mesta
Prievidza za účasť a podiel na oslobodení Československa: Jánovi Dovinovi, podplukovníkovi
vo výslužbe, PhDr. Ľudovítovi Šestákovi, plukovníkovi vo výslužbe, Ivanovi Zábovi, majorovi vo
výslužbe.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
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K bodu 18)
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.
Spoločnosť Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava, požiadala o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza, na parcele registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy vo výmere
2 945 m2 a parcele registra E KN č. 1-5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 543 m2,
umiestnenie inžinierskych sietí – optickej prípojky pre stavbu „Prievidza – optické pripojenie,
VšZP Včelárska 1“ v rozsahu približne 155 m2. MsZ uzn. č. 171/15, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Ing. Vladimír Gregor, trvalý pobyt Prievidza, Ul. V. Benedikta 213/21, požiadal o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 15 619 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky a odberného
elektrického pripojenia ku garáži súp. č. 1458 na pozemku vo vlastníctve žiadateľa parcela
č. 3591/235, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, pričom predpokladaný rozsah
vecného bremena je 50 m + ochranné pásmo.
MsZ uzn. č. 172/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Pavlína Bakaiová, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. Novackého 502/8, požiadala o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3585/1, ostatné plochy s výmerou 2337 m2,
parcela registra C KN č. 3585/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 337 m2 a parcela
registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 619 m2 a parcela registra
E KN č. 11-4472/3, ostatné plochy s výmerou 564 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
podzemnej prípojky NN a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok
vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
15 619 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľa parcela č. 3591/340, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 362 m2, na ktorom plánuje výstavbu skladu hutného materiálu na
nepodnikateľské účely, pričom vjazd by mal štrkovú povrchovú úpravu, pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena je 92 m + ochranné pásmo pri uložení inžinierskych sietí a 132 m2 pri
práve prechode pešo a prejazdu.
MsZ uzn. č. 173/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a MsZ schválilo vydanie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3591/1
s povrchovou štrkovou úpravou.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Ing. Ján Cibula TIMES-VT, so sídlom v Prievidzi, Nábrežie sv. Metoda 8, navrhol mestu
prehodnotenie odplaty za zriadenie vecného bremena (schváleného uznesením MsZ č. 453/14
zo dňa 25. 11. 2014), a to formou nefinančného plnenia: inštaláciou bezpečnostného
kamerového systému v Niké aréne podľa špecifikácie a priloženej cenovej kalkulácie návrhu,
bezplatnú pokládku jednej chráničky 12/8 mm pre zafúknutie optického kábla v trase zemných
šachiet S1-S2 a v trase prípojok do ZUŠ L. Stančeka a ZŠ Rastislavova ul. v Prievidzi, zriadenie
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bezplatnej prípojky ZUŠ L. Stančeka zafúknutím optického kábla a po dobu 12 mesiacov
bezplatné pripojenie do internetu pre ZUŠ L. Stančeka.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 174/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, ktorým neschválilo zmenu
uznesenia MsZ č. 453/14 zo dňa 25.11.2014 podľa návrhu Ing. Jána Cibulu TIMES-VT, so
sídlom v Prievidzi, Nábrežie sv. Metoda 8.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 5 sa zdržali
PaedDr. Michal Lukáč a JUDr. Ľubica Lukáčová, trvale bytom Prievidza, Ul. A. Škarvana 364/2,
požiadali o zmenu resp. doplnenie uznesenia MsZ č. 11/13 zo dňa 29.01.2013, ktorým bolo
schválené zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza,
parcely registra C KN č. 3120/20, a to z dôvodu rozšírenia záberu vecného bremena po
skutočnom zameraní geometrickým plánom. Ide o prípojky k rodinnému domu na
Vinohradníckej ulici.
MsZ uzn. č. 175/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 11/13 zo
dňa 29.01.2013 tak, že v časti II. sa text „uloženie inžinierskych sietí –
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky v rozsahu podľa zamerania
geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc.č. 3120/20“
nahrádza
textom
„uloženie,
údržbu
a
rekonštrukciu
inžinierskych
sietí
–
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky v rozsahu podľa zamerania
geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza parcely registra C KN
č. 3120/20 a 3120/31“.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal
K návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 346/14 zo dňa 26.08.2014, ktorým bolo schválené
zriadenie vecného bremena – uloženie optického kábla do chráničky do zeme pretlakom popod
komunikáciu, v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN
č. 8114/125, 8114/126, 8114/122 a 8114/2, (žiadateľ spol. WERCO) a to z dôvodu rozšírenia
vecného bremena po skutočnom zameraní geometrickým plánom prijalo MsZ uzn. č. 176/15.
Jedná sa o rozšírenie dvoch
parciel pre potreby vkladového konania.
MsZ uzn. č. 176/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnice, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 346/14 zo
dňa 26.08.2014.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Papraďová 1/A, požiadala
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 792, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1650 m2 a parcela registra C KN č. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
894 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej prípojky k fitnes centru
a právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve mesta
parcela registra C KN č. 791/4, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena na uloženie
inžinierskych sietí je 21,5 m + ochranné pásmo a práva prechodu a prejazdu je 700 m2.
MsZ uzn. č. 177/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
PhDr. František Andrejovský a Anna Andrejovská, spoločne trvale bytom Prievidza, Ul. Jána
Kollára 9, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť po
časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné
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plochy s výmerou 17 534 m2 právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 2,1 m2.
MsZ uzn. č. 178/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 2 poslanci za, 19 proti.
Katarína Krpelanová, trvalý pobyt Prievidza, Mojmírova ulica 199/3, 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. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 665 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky k plánovanej
výstavbe rodinného domu na pozemku vo vlastníctve žiadateľky, pričom predpokladaný rozsah
vecného bremena je 30 m + ochranné pásmo.
MsZ uzn. č. 179/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Bc. Marcela Hianiková, trvalý pobyt Prievidza, Rastislavova ul. 413/1 a Roman Hianik, trvalý
pobyt Prievidza, Uhlištná 633/6, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. V. Lehôtka, parcela registra
E KN č. 1364/1, ostatné plochy s výmerou 7 030 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky (v predpokladanom rozsahu 25 m + ochranné pásmo)
a právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok vo vlastníctve mesta
parcela registra E KN č. 1364/1, ostatné plochy s výmerou 7 030 m2 na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov parcely registra C KN č. 920/15, trvalé trávne porasty s výmerou 536 m2, č. 920/16,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 350 m2 a č. 920/17, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 70 m2, na ktorých plánujú výstavbu rodinného domu a súhlas s vybudovaním
prístupovej cesty (v rozsahu približne 40 m2).
MsZ uzn. č. 180/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a vydanie súhlasu s vybudovaním prístupovej
komunikácie na časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. č. 1364/1
z rozoberateľného materiálu, resp. zámkovej dlažby.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Ing. Petra Briatková uviedla, že predmetný návrh nebol z časového hľadiska predmetom
rokovania komisií MsZ a MsR. Na základe žiadosti spol. Slovak Telekom, a. s., bol predložený
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 103/14 zo dňa 25.03.2014, ktorým bolo schválené zriadenie
vecného bremena – umiestnenie optického kábla v rámci realizácie optickej
telekomunikačnej prípojky Nadjazdová Prievidza v prospech spoločnosti Slovak Telekom,
a. s., Bratislava, a to z dôvodu spresnenia zaťažených pozemkov vypracovanými geometrickými
plánmi č. 46277072-02/15 a č. 46277072-06/15. Zároveň sa navrhuje zmena odplaty - cena
pozemku, ktorým sieť prechádza sa stanoví posudkom č. 45/2014, pričom odplata za zriadenie
vecného bremena v takomto prípade bude predstavovať čiastku 9,07 €/m2.
MsZ uzn. č. 181/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 103/14 zo
dňa 25.03.2014.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Ďalšie žiadosti v rámci bodu „Majetkoprávne veci“ predložila Ľubica Burešová, ref. právnej
kancelárie.
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K žiadosti Ľudmily Gornej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Medveckej č. 23/10,
o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané
plochy a nádvorie
v rozsahu výmery
30 m2, na účel využitia pozemku, priľahlého
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky ako terasy prijalo MsZ uzn. č. 182/15, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 17 proti, 2 sa zdržali
K žiadosti Vladimíra Švejdu, trvalý pobyt Nitrianske Pravno, Námestie SNP č. 155/39, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 45/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 62 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, celkovej
revitalizácie okolia a rekonštrukcie parkovacích miest prijalo MsZ uzn. č. 183/15, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 17 proti, 2 sa zdržali
Vlado Bartulovič, trvalý pobyt Prievidza, Súkennícka ul. č. 274/24,
požiadal o kúpu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, stavby súpisné číslo 20732 (na LV č. 1 označená ako
Výmenníková stanica VS-19), na pozemku parcela registra C KN č. 4985, pozemku pod
stavbou, parcela registra C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m2 a časť
priľahlého pozemku pred stavbou, parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a
nádvoria v rozsahu výmery 80 m2, na podnikateľské účely bez výrobnej činnosti.
Ľubica Burešová informovala, že príslušné komisie MsZ a MsR odporučili predaj predmetnej
nehnuteľnosti formou OVS. Zároveň MsR uložila právnej kancelárii úlohu zabezpečiť
vyhotovenie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť.
MsZ uzn. č. 184/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza predať
predmetný majetok mesta, pre Vlada Bartuloviča, trvalý pobyt Prievidza, na podnikateľské účely
bez výrobnej činnosti.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 19 proti
Peter Wesserle, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, požiadal o kúpu pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
62 m2, na účel výstavby dvoch obchodných prevádzok.
MsZ uzn. č. 185/15,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN
č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m2, v celosti, pre Petra Wesserleho,
trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, za cenu 200,00 €/m2, na účel výstavby
dvoch obchodných prevádzok (výška ceny zohľadňuje investície mesta na prekládku,
vybudovanie chodníka a parkovacích miest s kolmým státím vrátane projektov), spôsobom
predaja pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Mgr. Marián Zaťko, trvalý pobyt Prievidza, Ul. energetikov 193/29c, požiadal o kúpu pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
102 m2, na účel majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod stavbou v jeho vlastníctve.
MsZ uzn. č. 186/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5399/7, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 102 m2, v celosti, pre Mgr. Mariána Zaťka, trvalý pobyt Ul.
energetikov 193/29c, Prievidza, za cenu 100 €/m2, na účel majetkovo-právneho usporiadania
pozemku pod stavbou vo vlastníctve kupujúceho spôsobom predaja pozemku podľa § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na
skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
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Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Ing. Vieroslava Dubovanová požiadala o zníženie kúpnej ceny nehnuteľnosti – časti pozemku
parc. registra C KN č. 3029/1 s výmerou 18 m2 z 30,00 €/m2 na 10,00 €/m2, k užívaniu ktorého
dochádza bez právneho titulu, a ktorého kúpna cena bola schválená uznesením MsZ v Prievidzi
č. 75/15 zo dňa 24.2.2015. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že k zabratiu pozemku
pod stavbou v jej vlastníctve nedošlo jej zavinením a hodnota prevádzanej nehnuteľnosti
nemôže z hľadiska jej vlastností dosahovať výšku 30,00 €/m2.
MsZ uzn. č. 187/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zníženie kúpnej ceny
nehnuteľnosti v zmysle žiadosti.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 1 sa zdržal
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, vyhlásila prestávku.
Po prestávke vedenie rokovania MsZ prevzal JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca
primátorky mesta.
Augustín Borko, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ul. č. 103, požiadal o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 553/5, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 20 m2, na účel jeho využitia ako súčasť dvora.
MsZ uzn. č. 188/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C
KN č. 553/5, diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, na ktorý list vlastníctva nie je
založený, odčlenený Geometrickým plánom č. 44/2015, spoločnosťou GEOSLUŽBA
PRIEVIDZA, s. r. o., , z neknihovanej PK parcely č. 165, ostatné plochy, zapísanej na LV č.
1599, na účel jeho využitia ako súčasť dvora, za cenu 10,00 €/m2, pre Augustína Borka, trvalý
pobyt Podhorská ul. č. 103, Prievidza; spôsobom predaja pozemku ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal

Dušan Drozd, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 144/23, požiadal o kúpu nehnuteľnosti
pozemku, parcela registra C KN č. 366, záhrady s výmerou 230 m², v celosti, nachádzajúca sa
v k. ú. Hradec, na účel scelenia pozemku. Pozemok mala matka žiadateľa v nájme od mesta od
r. 2004, je oplotený a užíva ho ako záhradu. Ľubica Burešová uviedla, že žiadateľovi schválilo
MsZ predaj predmetného pozemku už v r. 2006 a 2014, avšak pán Drozd nikdy nepristúpil
k uzavretiu kúpnej zmluvy.
MsZ uzn. č. 189/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 366,
záhrady s výmerou 230 m², v celosti, za cenu 15,00 €/m², na záhradkárske účely, pre Dušana
Drozda, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 144/23; spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal
Spoločnosť D-Group s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Urbárska 948/18, požiadala o nájom časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria,
parc. registra E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria, parc. registra C KN č. 1835/1,
zastavané plochy a nádvoria spolu v rozsahu výmery približne 36 m² na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia – terasy so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou
kaviarne (oproti OD Šafrán).
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MsZ uzn. č. 190/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer prenechať do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemkov
parcela registra C KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria, parc. registra E KN č. 399/1,
zastavané plochy a nádvoria, parc. registra C KN č. 1835/1, zastavané plochy a nádvoria spolu
v rozsahu výmery približne 35 m² na Námestí slobody pred prevádzkou kaviarne COFFEE
HVIEZDA, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka; pre spol.
D-Group, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Urbárska 948/18; spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo
výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4. pod vonkajším sedením so záberom počas celého roka,
na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou zaplatenia spätnej náhrady
za užívanie pozemku od 10.04.2015 do uzatvorenia nájomnej zmluvy a možnosť vysunúť
vonkajšie sedenie do priestoru 5 m od objektu hotela Hviezda, t. j. po začiatok kanalizačných
vpustí od strany objektu.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Miriam Čavojská, trvalý pobyt Poruba 102, požiadala o nájom nehnuteľnosti - časti pozemku,
parcela registra C KN č. 2272 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 16 m2,
zapísaného na LV č. 1, na účel vytvorenia jedného parkovacieho miesta pre svojich zákazníkov.
MsZ uzn. č. 191/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza prenajať
predmetný majetok mesta.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti
Zumer Kučera, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza, požiadal o nájom
nehnuteľnosti - časti pozemku pod stánkom, parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia stánku zmrzliny.
MsZ uzn. č. 192/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov proti
Zumer Kučera, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza, požiadal o nájom
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 20 m2 na účel zriadenia vonkajšieho celoročného sedenia. Informácia
o zámere bola zverejnená na úradnej tabuli mesta dňa 08.03.2015.
V rámci diskusie bola podaná informácia, že žiadateľ už v súčasnosti má zriadené vonkajšie
sedenie. Poslanec Michal Dobiaš konštatoval, že mesto by nemalo podporovať žiadateľov, ktorí
bez uzatvorenia nájomnej zmluvy prevádzkujú vonkajšie sedenie. Ing. Branislav Bucák navrhol,
aby MsZ schválilo zároveň aj spätnú úhradu nájomného za obdobie od 1. 4. 2015. Poslanci
v rámci VVO č. 3 nemali jednotný názor na zriadenie vonkajšieho sedenia pred prevádzkou. Bc.
Viera Ďurčeková nepodporila zriadenie vonkajšieho sedenia, nakoľko sa jedná o prevádzku pod
bytovým domom. Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP, hovoril o problémoch s prevádzkami
otvorenými po 22.00 hodine. Helena Dadíková uviedla, že mestám bola odobratá kompetencia
stanovenia prevádzkového času prevádzok, prevádzkovateľ má len oznamovaciu povinnosť.
Mgr. Ľubomír Vida uviedol, že viacerí poslanci z VVO č. 3 nesúhlasia so schválením predmetnej
žiadosti. Michal Dobiaš konštatoval, že poslanci z iných častí mesta by mali rešpektovať
stanovisko príslušného výboru.
MsZ uzn. č. 193/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo
nájom
majetku
mesta
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 20 m2 pre Zumera Kučeru, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E,
Prievidza, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého
roka.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 7 proti, 9 sa zdržalo
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Giuseppe 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 7 m2, na účel zriadenia vonkajšieho
sedenia pred stánkom rýchleho občerstvenia počas celého roka (stánok rýchleho občerstvenia
sa nachádza vedľa Gymnázia V. B. Nedožerského). Zámer bol zverejnený dňa 08.04.2015 na
úradnej tabuli mesta.
MsZ uzn. č. 194/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Giuseppe Farenga, SEPLACK,
s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79, nájom dočasne
prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza: nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C
KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2, pred stánkom rýchleho
občerstvenia vo vlastníctve žiadateľa, 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, 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: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská ulica 1,
požiadala o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č.
2088/3 zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 1835/6
zastavané plochy nádvoria, spolu v rozsahu výmery 27,5 m² na účel zriadenia dvoch
parkovacích miest. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 08.04.2015.
MsZ uzn. č. 195/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť Technické služby
mesta Prievidza s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská ulica 1, nájom dočasne prebytočného
majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN
č. 2088/3 zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 1835/6
zastavané plochy nádvoria, spolu v rozsahu výmery 27,5 m² na účel zriadenia dvoch
parkovacích miest, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že ide
o pozemok v bezprostrednej blízkosti budovy, v ktorej má žiadateľ sídlo firmy, za podmienok
nájomného vo výške 10 €/m2/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Marta Gaiplová, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova 1066/25, požiadala o nájom nehnuteľnosti
v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 12 m2 na účel zriadenia vonkajšieho celoročného sedenia na Ul. M R.
Štefánika. Zámer bol zverejnený dňa 08.04.2015 na úradnej tabuli mesta.
MsZ uzn. č. 196/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného
majetku mesta pre Martu Gaiplovú, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova 1066/25: nehnuteľnosť –
časť pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12
m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého roka;
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: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Ester Masaryková, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 332/14, požiadala o nájom pozemku
v k. ú. Prievidza parcela č. 210/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže súpisné č. 1256 na Sadovej
ulici. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 02.04.2015.
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MsZ uzn. č. 197/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Ester Masarykovú, trvalý pobyt
Prievidza, Ulica F. Madvu 332/14, nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela C KN č. 210/29, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 18 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 319/2014 z pozemku parcela reg. E KN
č. 11-3226/101, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže vo
vlastníctve žiadateľa; 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 na
predmete nájmu sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľky; za podmienok – nájomného vo
výške 3,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Ján Novodomský J.N.M., miesto podnikania Prievidza, Ul. Š. Králika 455/7, požiadal o nájom
nehnuteľnosti - časti pozemku pod stánkom, parcela registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel predaja občerstvenia.
MsZ uzn. č. 198/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 15 prítomných poslancov
Hlasovanie: 2 poslanci za, 13 proti
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza
dňa 25.02.2015 na základe uznesenia MsZ č. 39/15 zo dňa 27.01.2015 o najvhodnejší návrh
na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici,
súpisné č. I.470, vedenej na LV č. 294 ako administratívna budova červeného kríža,
nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra C KN č. 2192 a pozemku parcela registra C KN
č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m², na podnikateľské účely, prípadne
bývanie. Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod predmetnej
nehnuteľnosti. Predložený súťažný návrh Matúša Haronika, s miestom podnikania Prievidza,
Snežienkova 10, IČO: 41850131, spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže. MsR uzn. č.
225/15 zo dňa 20. 4. 2015 nevyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza
dňa 25.02.2015 na základe uznesenia MsZ č. 39/15 zo dňa 27.01.2015 a odporučila zrušiť
uznesenie MsZ č. 39/15, ktorým bol schválený zámer mesta predať prebytočný majetok,
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
ďalšej obchodnej verejnej súťaže. Pán Haronik sa prihlásil do OVS už druhýkrát, prvýkrát
nesplnil podmienky OVS a v tejto súťaži ponúkol sumu 69 550 €. Druhýkrát podmienky splnil
a ponúkol sumu 61 550 €. Michal Dobiaš sa pýtal, prečo MsR nevyhodnotila súťaž ako
úspešnú, keďže žiadateľ podmienky splnil. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že v druhej
súťaži ponúkol mestu za predmetnú nehnuteľnosť o 8 tis. € menej. Z diskusie na MsR
vyplynulo, či tento počin nebol účelový, a preto MsR navrhla znovu vyhlásiť OVS.
K informácii o OVS prijalo MsZ uzn. č. 199/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 12 poslancov za, 5 sa zdržali
MsZ uzn. č. 200/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ v Prievidzi č. 39/15
zo dňa 27. 01. 2015.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdržal
MsZ uzn. č. 201/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
prebytočný majetok, 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 ďalšej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: podnikateľské
účely prípadne bývanie, kúpna cena: minimálne vo výške 60 500,00 € (podľa ZP), úhrada
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kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
MsZ uzn. č. 202/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o obchodnej
verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01.04.2015 na základe uznesenia MsZ č.
114/15 zo dňa 31.03.2015 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, a to prebytočný majetok mesta, pozemok, parcela registra C KN č. 3591/344,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 660 m2, odčlenený GP č. 251/2015 z pozemku parc.
registra C KN č. 3591/1, na podnikateľské účely. Bol doručený jeden súťažný návrh na
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, a to: návrh spol. M –
KOVO, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Južná ul. č. 167/4, spĺňa podmienky obchodnej verejnej
súťaže. MsR uznesením č. 228/15 zo dňa 20. 4. 2015 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 01.04.2015 na základe uznesenia MsZ č. 114/15 zo dňa
31.03.2015 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložila spol. M – KOVO, s. r. o., so sídlom
v Prievidzi, Južná ul. č. 167/4. MsR požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu so spol.
M – KOVO, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Južná ul. č. 167/4, ktorej súťažný návrh na uzavretie
zmluvy na prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 01.04.2015 na základe uznesenia MsZ č. 114/15 zo dňa 31.03.2015 bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: využitie: podnikateľské účely (výrobné, obchodné
a skladové priestory), kúpna cena: vo výške 11 €/m2, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od
podpísania kúpnej zmluvy.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uzn. č. 203/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o obchodnej
verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľnosti – pozemku v k.
ú. Prievidza parcela reg. č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m², vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 02.04.2015 na základe uzn. MsZ č. 131/15 zo dňa 31.03.2015. Bol
doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom predmetnej nehnuteľnosti. MsR
uznesením č. 229/15 zo dňa 20. 4. 2015 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú
mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe uzn. MsZ č. 28/15 zo dňa 27.01.2015 ako
úspešnú. MsR požiadala primátorku mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu so spol. SUPER TAXI –
WHITE TAXI s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Jánošíkova ulica 1, ktorej súťažný návrh slnil
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.04.2015 na základe
uzn. MsZ č. 131/15 zo dňa 31.03.2015 a bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel
využitia – stanovisko taxislužby, nájomné – 222,00 €/m²/rok, t.j. 6 660,00 € ročne, úhrada
nájomného – mesačne, t.j. 555,00 € mesačne, doba nájmu – neurčitá s jednomesačnou
výpovednou lehotou.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uzn. č. 204/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o obchodnej
verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe uznesenia MsZ č.
41/15 zo dňa 27.01.2015 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, a to areálu bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to
objektu súpisné č. 30192 ( na LV 1 zapísaný ako materská škola, budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum) na pozemku, parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy
a nádvorie a pozemok parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou
4 334 m2, na podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru. Boli doručené tri súťažné
návrhy na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti a to: RADETON SK, s. r. o., so sídlom v
Prievidzi, Ul. J. Kollára 17, VOICE, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Dolný Šianec 1, FaceHome,
s. r. o., so sídlom v Žiline, Ul. A. Bernoláka 13/14. MsR uznesením č. 192/15 zo dňa 7. 4. 2015
vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe
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uznesenia MsZ č. 41/15 zo dňa 27.01.2015 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh predložila
spoločnosť RADETON SK s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Kollára 17. MsR požiadala
primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou RADETON SK, s. r. o., so sídlom
v Prievidzi, Ul. J. Kollára 17, ktorej súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší
s podmienkami: účel využitia: podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru; kúpna
cena: vo výške 180 100,00 €; termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej
zmluvy.
Prezentácia:18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uzn. č. 205/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o obchodnej
verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 12.03.2015 na základe uznesenia MsZ
č. 82/15 zo dňa 24.02.2015 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne
prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov
parcely registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 (uvedené pozemky všetky v kultúre
ostatné plochy) spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel výstavby adrenalínovej atrakcie.
V rámci súťaže nebol predložený žiadny súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne
prebytočného majetku mesta. MsR uznesením č. 230/15 zo dňa 20. 4. 2015 vyhodnotila
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 12.03.2015 na základe uznesenia
MsZ č. 82/15 zo dňa 24.02.2015 ako neúspešnú.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
MsZ uzn. č. 206/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza prenajať
dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela
registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m²,
formou opätovnej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: využitie: výstavba adrenalínovej
atrakcie, cena nájmu: minimálne vo výške 600 €/rok (v mesačných platbách), doba nájmu:
určitá 6 rokov so 6-mesačnou výpovednou lehotou, vybudovanie adrenalínovej atrakcie do
jedného roka od uzavretia nájomnej zmluvy, zabezpečenie starostlivosti o priestor, na ktorom
bude umiestnená atrakcia, zvýhodnenie ceny vstupného pre deti a mládež.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Peter Horváth, trvalý pobyt Prievidza, Koncová ul. 649/52, požiadal o odpustenie spätného
nájomného za pozemok pod stavbou, užívaného bez právneho dôvodu, parcela registra C KN
č. 5086/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 82 m2, odčlenená Geometrickým plánom
číslo 464/2014 z pozemku parc. registra C KN č. 3591/1, za obdobie posledných 5 rokov.
MsR odporučila spätnú úhradu nájomného za obdobie posledný 3 rokov a predaj pozemku za
cenu 100,00 €/m2.
MsZ uzn. č. 207/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo náhradu za užívanie pozemku bez
právneho dôvodu, parcela registra C KN č. 5086/3 zastavaná plocha s výmerou 82 m2,
odčleneného Geometrickým plánom číslo 464/2014 z pozemku parc. registra C KN č. 3591/1
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, za obdobie posledných 3 rokov, pre Petra Horvátha, trvalý
pobyt Prievidza, Koncová ul. 649/52.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
MsZ na základe žiadosti Petra Horvátha uznesením č. 208/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,
schválilo prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemky parcela
registra C KN č. 5086/3 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 82 m2, odčlenenej GP
č. 464/2014 z pozemku parc. registra C KN č. 3591/1 a pozemky, parcela registra C KN
č. 5086/82 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 a č. 5086/83, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 2 m2 odčlenených Geometrickým plánom číslo 267/2015 z pozemku
parc. registra C KN č. 3591/1, pozemky spolu s výmerou 90 m2, pre Petra Horvátha, Koncová
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52, Prievidza, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou a vstupmi do
budovy užívaných bez právneho dôvodu, za cenu 100,00 €/m2, spôsobom 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 stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok zo stavbou.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal
Z dôvodu, že mesto upustilo zo zámeru budovania obslužnej komunikácie v centrálnej mestskej
zóne na Ul. Matice slovenskej (za objektom Elektrik) a to predovšetkým z dôvodu vysokej
finančnej náročnosti realizácie daného zámeru, MsR odporučila MsZ zrušiť uzn. MsZ
č. 43/2012 zo dňa 28.02.2012, ktorým MsZ schválilo majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov
v k. ú. Prievidza v súvislosti s navrhnutou koncepciou riešenia dopravnej obsluhy v centre
mesta Prievidza od Dlhej ulice cez pešiu zónu až po Mariánsku ulicu, a to formou prevodu
pozemkov do majetku mesta Prievidza kúpou, zriadením vecného bremena v prospech mesta
Prievidza, prípadne prenájmom dotknutých pozemkov od vlastníkov.
MsZ uzn. č. 209/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uzn. MsZ č. 43/2012.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 proti
K bodu 20)
„Rôzne“
20.1)
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS, predložila návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
nájom nehnuteľnosti - prenechať do nájmu majetok mesta - nebytové priestory spolu so
zariadením v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi za
účelom prevádzkovania kaviarne a poskytovania služieb s tým spojených.
Mgr. Dana Horná uviedla, že súčasný nájomca bol niekoľkokrát upozorňovaný na dodržiavanie
platobnej disciplíny. K 27. 4. 2015 eviduje KaSS dlh za prenájom kaviarne vo výške 3 079 €.
Súčasnému nájomcovi bola daná výpoveď z nájmu. Zámerom vyhlásenia OVS je i pozdvihnutie
úrovne predmetnej kaviarne.
MsZ uzn. č. 210/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer Kultúrneho a spoločenského
strediska v Prievidzi prenechať do nájmu majetok mesta - nebytové priestory spolu so
zariadením v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č.
súp. II. 325 za účelom prevádzkovania kaviarne a poskytovania služieb s tým spojených, o
celkovej podlahovej ploche 100,75 m2, z toho podlahová plocha odbytovej časti kaviarne je
63,15 m2, prípravňa 15,20 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2,
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: využitie: prevádzkovanie kaviarne a služieb
s tým spojených, cena nájmu: 47,00 € / m2 / rok bez energií, doba nájmu: určitá – 6 rokov od
1. 7. 2015, súťaž návrhov: projekt priestorov kaviarne na modernú a atraktívnu divadelnú
nefajčiarsku kaviareň a zmodernizovanie terasy, zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom
je umiestnená kaviareň – priestory na prízemí budovy DK so samostatným vchodom a tiež s
vchodom z budovy; priestory pozostávajú z odbytovej časti kaviarne, prípravne, terasy a
sociálneho zázemia; priestory sú v súčasnosti vybavené zabudovanými zariadeniami,
nábytkom.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
20. 2)
Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka ZŠ na Mariánskej ulici, predložila návrh na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na prenájom dočasne prebytočného majetku mesta - časť miestnosti
za skladom učebníc, výmera miestnosti 7,597m2, výmera prenajímanej časti je 1m2,
umiestnenie miestnosti 2.poschodie v budove Základnej školy, zapísanej na liste vlastníctva
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č.8484 pre obec a k. ú. Prievidza, objekt súp. č. 10554 postavenej na pozemku parc.č.2788/2
zastavané plochy a nádvoria a na prenájom časti stožiara na streche budovy školy.
Mgr. Ľudmila Peticová uviedla, že základným pripojením na internet v rámci školy je bezplatné
pripojenie v rámci projektu INFOVEK od spol. Slovak Telekom, ktoré škola využíva od r. 2001
až doteraz. V roku 2007 škola podpísala nájomnú zmluvu so spol. NOX Communications, s. r.
o., v rámci ktorej bolo škole poskytnuté vysokorýchlostné internetové pripojenie so zľavou
100 % ako forma odplaty za spotrebovanú elektrickú energiu. V roku 2008 zmluvné záväzky
prevzala spoločnosť DSiDATA, s.r.o. Firma DSiDATA oslovila školu s požiadavkou uzavretia
novej nájomnej zmluvy, nakoľko plánuje rekonštrukciu zariadení umiestnených v priestoroch
školy. Táto iniciatíva bola prvým krokom na predloženie návrhu na vyhlásenie OVS.
MsZ uzn. č. 211/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila zámer mesta prenechať do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta - časť miestnosti za skladom učebníc, výmera miestnosti
7,597m2, výmera prenajímanej časti je 1m2, umiestnenie miestnosti 2.poschodie v budove
Základnej školy, zapísanej na liste vlastníctva č.8484 pre obec a k. ú. Prievidza, objekt súp. č.
10554 postavenej na pozemku parc.č.2788/2 zastavané plochy a nádvoria a prenajať časť
stožiara na streche budovy školy formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
účel využitia – umiestnenie, využívanie a prevádzkovanie technologického zariadenia
slúžiaceho na prenos a poskytovanie dátových a telekomunikačných služieb t.j. umiestnenie
technologickej skrine v miestnosti a vysielača na stožiari na streche budovy školy s možnosťou
káblového prepojenia týchto zariadení, nájomné - minimálne vo výške 1000,00€ ročne, nájom
zahŕňa poplatky za zrážkovú vodu a kúrenie, úhrada nájomného – jedenkrát ročne v zmysle
vystavenej faktúry, doba nájmu - neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania
dôvodu, úhrada spotrebovanej elektrickej energie – jedenkrát ročne v zmysle vystavenej
faktúry, platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb,
projektová dokumentácia zariadení umiestnených v prenajímaných priestoroch. Vyhlasovateľ
obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
20.3)
JUDr. Ján Martiček, konateľ SMMP, s. r. o., predložil žiadosť spoločnosti o uzatvorenie
Dodatku k Nájomnej zmluve č. 20/2014, na základe ktorej jej boli mestom Prievidza ako
prenajímateľom, prenajaté nehnuteľnosti na účel výkonu správy trhovísk, ktorého predmetom
bude vypustenie čl. IV. ods. 5, ktorým sa ukladá SMMP, s.r.o., uhrádzať nájomné vo výške
8 364,00 €/rok, vyplývajúce z Nájomnej zmluvy zo dňa 31.05.2011 a jej dodatkov uzatvorenej
medzi mestom Prievidza ako nájomcom a Kongregáciou dcér Božej lásky Trnava a RKC,
farnosť Prievidza ako prenajímateľom.
Na základe skutočnosti, že prevádzka trhoviska na Hviezdoslavovej ul. nie je rentabilná, pretože
ročné tržby za prenájom trhových miest pokrývajú uhrádzané nájomné len na približne 25%.
Túto stratu SMMP, s.r.o., fakturuje mestu Prievidza, čím dochádza k navyšovaniu nákladov
mesta Prievidza o DPH pripočítanú k faktúre. Z tohto dôvodu SMMP, s.r.o. žiada mesto
Prievidza o uzatvorenie Dodatku k Nájomnej zmluve č. 20/2014, ktorého predmetom bude
vypustenie čl. IV. ods. 5 zo znenia tejto zmluvy. Uzatvorením takéhoto dodatku povinnosť
uhrádzať nájomné z Nájomnej zmluvy zo dňa 31.05.2011 vznikne opäť mestu Prievidza.
K žiadosti SMMP, s. r. o., prijalo MsZ uzn. č. 212/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
20.4)
Informáciu o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil
Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície.
Zámerom projektu s názvom: „Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi“ je vytvoriť bezpečné
a príjemné verejné priestranstvo. Aktivity projektu sú plánované v blízkosti revitalizovaného
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jazierka (výsadba stromov a rastlín, vytvorenie náučného chodníka, inštalácia náučných tabúľ,
doplnenie parkových lavičiek a pod.)
MsZ uzn. č. 213/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 1 867 €,
t.j. 20,3 % z celkových výdavkov na projekt.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Zámerom projektu s názvom: „Multifunkčné ihrisko v Prievidzi“ je zriadenie multifunkčného
ihriska v areáli Základnej školy na Ulici Sama Chalupku v Prievidzi v rámci programu „Podpora
rozvoja športu“ na rok 2015, vytvorenie nových a lepších podmienok pre šport a aktívne
trávenie voľného času pre deti a mládež.
MsZ uzn. č. 214/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„Multifunkčné ihrisko v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 17 380 €, t.j. 25,8 %
z celkových výdavkov na projekt.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
20. 5)
Helena Dadíková, predsedníčka Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom
zastupiteľstve v Prievidzi, informovala, že Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov poslancov MsZ v Prievidzi podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2014, ktoré mali povinnosť podať do 31.3.2015, súčasní
poslanci MsZ a poslanci, ktorým skončil mandát dňa 09.12.2014, odovzdalo: 25 súčasných
poslancov, čím si splnili zákonnú povinnosť; 6 poslancov, ktorým skončil mandát 09.12.2014; 5
bývalí poslanci oznámenie neodovzdali. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
za rok 2014 odovzdala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková, čím splnila zákonnú
povinnosť.
MsZ uzn. č. 215/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
20.6)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, konštatoval, že informácia
ohľadom rekonštrukcie Námestia J. C. Hronského v Prievidzi
bola podaná v rámci bodu
„Diskusia pre obyvateľov“.
K bodu 21)
„Interpelácie poslancov“
Július Urík otvoril tému povoľovania vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov so
zdravotným postihnutím. Uviedol, že obdržal list od obyvateľky z VO č. I, ktorá namietala
negatívne stanovisko výboru k vyhradenému parkovaciemu miestu. Konštatoval, že výbor
vychádza zo stanoviska komisie starostlivosti o obyvateľov. Predseda komisie starostlivosti
o obyvateľov MUDr. Peter Oulehle uviedol, že komisia pristupuje pri posudzovaní žiadostí
zodpovedne.
K bodu 22)
„Záver“
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. , zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným za
aktívnu účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 27. 4. 2015
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................................
Ing. Jozef Polerecký
overovateľ I.

...............................................................
Mgr. Ľubomír Vida
overovateľ II.

...............................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

...............................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kancelárie prednostu
V Prievidzi dňa 6. mája 2015
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