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

konaného d ňa 11. 8. 2015 
v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:        15.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     17.15 h  
 
Prítomní poslanci:    21 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnili sa:   PaedDr. Eleonóra Porubcová, MVDr. Vladimír Petráš,                                 

Mgr. Peter Krško, MUDr. Jaroslav Cigaňák,  
 Mgr. Zuzana Vrecková – neskorší príchod 
 
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. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky  
   Ing. Lenka Pánisová – ved. org. a personálneho oddelenia 

Mgr. art. Roman Gatial – architekt mesta  
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
   Ing. Ivan Kotrík – ved. ref. informatiky 
   Mgr. Barbora Matáková – z Krajského pamiatkového úradu Trenčín 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 

- 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  20 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 rokovania MsZ: Katarínu Čičmancovú 
a Ing. Romana Gondu. 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  Helena Dadíková – 
predsedníčka, Katarína Vráblová – členka, Ing. Ľuboš Jelačič – člen. 
MsZ uzn. č. 313/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania MsZ.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza 
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3) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. 
4) Uzatvorenie Dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov pre mesto     

Prievidza  
5)  Zámer na prevod majetku mesta Prievidza  
6)  Zámer na prevod majetku Prievidza Invest, s.r.o.  
7)  Predkupné právo spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. k pozemku v priemyselnom parku 
8) Návrh Doplnku č. 3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste  
9) Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

na vymedzenom území mesta Prievidza 
10) Umiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého 
11) Odplata za zriadenie vecného bremena pre spoločnosť DSI DATA s.r.o. 
12) Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
13) Z á v e r 
 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, požiadal o doplnenie programu rokovania 
o bod: „Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov spol. PTH, a. s.“.  Poslanec Ing. 
Branislav Bucák navrhol doplniť do programu bod: „Žiadosť Karate klubu Prievidza – FKŠ 
o prenájom nebytového priestoru v areáli CVČ Spektrum“.  Primátorka ďalej navrhla zmenu 
poradia bodov tak, že bod č. 10 „Umiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého“ bude 
prerokovaný pred bodom č. 2 a to z dôvodu prítomnosti Mgr. B. Matákovej z Krajského 
pamiatkového úradu Trenčín.  
 
K programu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 314/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ schválilo program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 11. 8. 2015  s doplnením 
bodov: „Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov spol. PTH, a. s., Žiadosť Karate 
klubu Prievidza – FKŠ o prenájom nebytového priestoru v areáli CVČ Spektrum a  
s presunutím bodu Umiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého na začiatok rokovania MsZ.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 10) 
Dôvodovú správu k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 329/11 o umiestnení sochy 

Immaculata a sochy sv. Jána Nepomuckého predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kanc. 
primátorky.  
 

V súvislosti so zámerom mesta Prievidza na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého 
prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí konanom dňa 29. novembra 
2011 uznesenie č. 329/11, ktorým schválilo zachovanie doterajšieho umiestnenia tejto 
kultúrnej pamiatky na Ulici A. Hlinku. Predmetné uznesenie je v rozpore s rozhodnutím 
Krajského pamiatkového úradu Trenčín - pracovisko Prievidza, z 11. novembra 2013, ktorým 
schvaľuje návrh na reštaurovanie sochy, pričom ako jednu z podmienok súhlasu určuje 
premiestnenie sochy z parcely č. 2132/11 na Ulici A. Hlinku na jej pôvodné miesto – 
juhozápadnú časť Námestia slobody – parcelu registra C KN č. 2120/1 a 2122/1.  
Primátorka mesta dala slovo Mgr. Barbore Matákovej z Krajského pamiatkového úradu 
Trenčín – pracovisko Prievidza.  
Mgr. Barbora Matáková hovorila o histórii mesta Prievidza. Konštatovala, že v 60-tich rokoch 
zmizol z Prievidze charakter námestia a taktiež bola z námestia odstránená socha sv. Jána 
Nepomuckého.  Sv. Ján Nepomucký  je jeden z posledných barokových svätcov, ide o tzv. 
„symbol náboženského práva“. Hovorila o potrebe premiestnenia sochy na svoje pôvodné 
miesto do juhozápadnej časti námestia.  Mgr. B. Matáková uviedla, že umiestnenie sochy 
pred Piaristický kostol nie je vhodné a to z dôvodu, že to nebolo pôvodné miesto a taktiež sú 
v blízkosti postavené stavby nevhodné k stavbe kláštoru.  
Helena Dadíková uviedla, že s návrhom sa zaoberala aj komisia školstva a kultúry, ktorá 
podporila stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, t. j. umiestnenie sochy sv. 
Jána Nepomuckého na pôvodné miesto na Námestie slobody.  Návrh verejne podporil aj 
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poslanec Michal Dobiaš.  Poslanec Július Urík vyjadril námietku a dodal, že pri súčasnej 
architektúre a námestia s návrhom nesúhlasí a sochu by umiestnil k Piaristickému kostolu 
prípadne ku kláštoru. Mgr. Rudolf Fiamčík poznamenal, že v prípade umiestnenia sochy na 
pôvodné miesto na námestie, je nutné obyvateľom vysvetliť dôvody tohto umiestnenia. 
Zároveň navrhol osadenie tabule s historickou fotografiou sochy na námestí.  
Diskusia sa zamerala na budovu OD Prior stojacu v pozadí prípadného umiestnenia sochy 
sv. Jána Nepomuckého. Michal Dobiaš uviedol, že vhodné by bolo pripraviť materiál k 
možnostiam obmedzenia reklamy na objekte OD Prior.  Mgr. art. Roman Gatial, architekt 
mesta,  konštatoval, že on osobne nie je stotožnený s predloženým návrhom umiestnenia 
sochy na pôvodné miesto na námestie a to z dôvodu, že v súčasnosti socha sv. Jána 
Nepomuckého na tomto mieste nebude v plnej miere plniť svoju funkciu a dostaneme sa do 
tzv. „dekorácie sochy“. Primátorka mesta dala za úlohu odboru výstavby, architektovi mesta 
a právnej kancelárii pripraviť regulatív umiestňovania reklám.  
Mgr. B. Matáková dodala, že okolo sochy bude umiestnená ohrádka. Socha môže byť ešte 
mierne posunutá oproti návrhu. Z tohto dôvodu predsedníčka návrhovej komisie odporučila 
do uznesenia doplniť aj parc. č. 2122/1. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., dodal, že 
nevýhodou umiestnenia sochy na námestí sú práve objekty v pozadí sochy.  
MsZ uzn. č. 315/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 329/11 
zo dňa 29. 11. 2011 v bode II. takto: pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza textom: 
„zachovanie umiestnenia sochy Immaculata na terajšom mieste na Ulici A. Hlinku 
a premiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého na juhozápadnú časť Námestia slobody, 
parcela registra C KN č. 2120/1 a č. 2122/1“. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 proti 
 

K bodu 2,3,4) 
 Dôvodovú správu k poskytnutiu návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza, 
pre Prievidza Invest, s. r. o. a dôvodovú správu k uzatvoreniu Dodatku č. 6 k Zmluve 
o poskytnutí finančných prostriedkov pre mesto Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, 
vedúci právnej kancelárie.  
 

JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 
08.07.2015 prijala uznesenie č. 400, ktorého zámerom je vytvorenie podmienok pre 
vybudovanie nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových 
komponentov v priemyselnom parku Prievidza. Prijatím tohto uznesenia vláda: 
- súhlasila s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci mestu Prievidza  a spoločnosti 
Prievidza Invest, s.r.o. v celkovej sume 3 800 000,- eur na splatenie existujúcich úverov za 
účelom zániku záložného práva vo vzťahu k bankovej inštitúcii 
- splnomocnila ministra hospodárstva k podpísaniu zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 
poskytnutej zo štátnych aktív mestu Prievidza 
 - splnomocnila ministra hospodárstva k podpísaniu zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 
poskytnutej zo štátnych aktív spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
- vyslovila súhlas s prevodom vlastníckeho práva k technickej a dopravnej infraštruktúre 
súvisiacej s regionálnym rozvojom vybudovanej z dotácie Ministerstva hospodárstva SR 
v priemyselnom parku, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. na tretie 
osoby. Dňa 03.08.2015 doručilo ministerstvo hospodárstva návrhy Zmlúv o poskytnutí 
návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza a spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. 
a návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu 
na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry  súvisiacej s regionálnym rozvojom.  
Dôsledok prijatia návratnej finančnej výpomoci bude riešený formou pripomienky k druhej 
zmene rozpočtu. 
Poslanec JUDr. Martin Lukačovič verejne vyjadril poďakovanie Vláde Slovenskej republiky 
a osobne predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi.  
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JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, uviedol, že osobne sa zúčastnil 
niekoľkých rokovaní a konštatoval, že nebolo možné splácanie pôžičky na dlhšie obdobie 
ako 10 rokov. Pripomenul, že ide o bezúročnú pôžičku.  
Michal Dobiaš sa pýtal, či finančné prostriedky získané z predaja pozemkov pre spol. Brose 
Prievidza, s. r. o., budú použité na splácanie úveru. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, 
že podstatná časť financií za predaj pozemkov príde na Prievidza Invest, s.r.o.  V rámci II. 
úpravy rozpočtu budú finančné prostriedky zapracované.  
 
K prijatiu návratných zdrojov financovania spracovala hlavná kontrolórka mesta stanovisko.  
Na základe vykonaného preverenia hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku konštatovala, 
že schválením prijatia návratnej finančnej výpomoci  vo výške 1.406.864,49 € z toho na 
splátku istiny 1 254 014,51 € dodrží mesto Prievidza podmienky pre prijatie návratných 
zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6a)  zákona č. 583/2004 Z.z. tak, že celková suma dlhu 
mesta dosiahne 26,67  % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
a súčasne podľa ustanovenia § 17 ods. 6b)  zákona č. 583/2004 Z.z. suma ročných splátok 
dosiahne  8,68 % skutočných bežných príjmov dosiahnutých za rozpočtový rok 2014 
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
 
Pred hlasovaním k predmetným bodom rokovania predložila návrhová komisia návrh 
uznesenia k výnimke z interných smerníc mesta z dôvodu, že materiály neboli pred 
prerokovaním MsZ prerokované v príslušných komisiách MsZ a MsR.  
 
MsZ uznesením č. 316/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z Internej 
smernice č. 57, Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, § 5, ods. 8;  výnimku z Internej smernice 
č. 78, Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi, čl. II, ods. 4 a čl. V, ods. 9; výnimku z 
Internej smernice č. 80, Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, bod. 4.1.6. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za. 
 
 
MsZ uzn. č. 317/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prijatie návratnej bezúročnej 
finančnej výpomoci od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za účelom vyplatenia 
zostatku úveru č. 07/074/06 v bankovej inštitúcii Prima banka Slovensko, a.s., vo výške 
1 406 864, 49 €, za podmienky jej splatenia do 31.7.2027 a požiadalo primátorku mesta, 
aby uzatvorila Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej republiky ako poskytovateľom finančnej výpomoci. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 318/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prijatie návratnej bezúročnej 
finančnej výpomoci od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za účelom vyplatenia 
zostatku úveru č. 07/015/10 v bankovej inštitúcii  Prima banka Slovensko, a.s., vo výške 
2 393 135,51  €, za podmienky jej splatenia do 31.7.2027 a uložilo  konateľke spoločnosti 
Prievidza Invest, s. r. o., povinnosť, aby uzatvorila Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci                
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľom finančnej výpomoci. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že návrhom Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej 
infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom, dôjde len k menšej úprave zmluvy tak, aby 
sa zjednodušilo nakladanie s majetkom – investor bude môcť bez obmedzenia budovať 
závod.  
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MsZ uzn. č. 319/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadalo primátorku mesta, aby 
uzatvorila s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky Dodatok č. 6 k Zmluve 
o poskytnutí finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej 
a dopravnej infraštruktúry  súvisiacej s regionálnym rozvojom, ktorým sa vysloví súhlas 
s prevodom vlastníckeho práva k technickej a dopravnej infraštruktúre na tretie osoby. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 5,6) 
JUDr. Róbert Pietrik, ved. právnej kancelárie, informoval, že spoločnosť Brose 

Prievidza, spol. s r.o., má záujem vybudovať nový strategický výrobný závod na výrobu 
automobilových komponentov v Priemyselnom parku Prievidza s plánom vytvoriť 600 nových 
pracovných miest. Na základe tejto skutočnosti požiadala mesto Prievidza o nadobudnutie 
vlastníctva k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v priemyselnom parku.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že cena 7,19 €/m2 bola stanovená na základe 
znaleckého posudku, ktorý si dal vypracovať investor.  
MsZ uzn. č. 320/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti – pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1 
vedenom Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor pre okres: Prievidza, obec: 
PRIEVIDZA, katastrálne územie: Prievidza (parcely definované v uznesení) spoločnosti 
Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Západná ulica 7,  IČO: 48 046 434, za 
cenu 7,19 €/m2, na účel vybudovania nového strategického výrobného závodu na výrobu 
automobilových komponentov v priemyselnom parku Prievidza, s plánom vytvoriť 600 nových 
pracovných miest,  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: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Spol. Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi,  požiadala o kúpu pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., nachádzajúcich sa v priemyselnom parku za 
účelom vybudovania nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových 
komponentov v priemyselnom parku Prievidza. 
MsZ uzn. č. 321/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer spoločnosti  Prievidza 
Invest, spol. s r.o., predať nehnuteľnosti – pozemky (parcely definované v uznesení) 
spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Západná ulica 7,                   
IČO: 48 046 434 za cenu 7,19 €/m2, na účel vybudovania nového strategického výrobného 
závodu na výrobu automobilových komponentov v priemyselnom parku Prievidza, s plánom 
vytvoriť 600 nových pracovných miest, MsZ schválilo  zámer spoločnosti Prievidza Invest, 
s.r.o., predať infraštruktúru vybudovanú v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry 
súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2006, reg. č. 29/2006-3100-3200  spoločnosti 
Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Západná ulica 7,  IČO: 48 046 434 
a správcom jednotlivých inžinierskych sietí za zostatkovú cenu určenú v zmysle zákona 
o účtovníctve. MsZ zároveň uložilo konateľke spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.,  
povinnosť, aby uzatvorila Kúpnu zmluvu, ktorou prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 
– pozemkom zapísaným na liste vlastníctva č. 9042 vedenom Okresným úradom Prievidza, 
Katastrálny odbor pre Okres: Prievidza, Obec: PRIEVIDZA, Katastrálne územie: Prievidza 
(parcely definované v uznesení) na spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom 
v Prievidzi, Západná ulica 7, IČO: 48 046 434, za cenu 7,19 €/m2 a na účel vybudovania 
nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových komponentov v 
Priemyselnom parku, Prievidza s plánom vytvoriť 600 nových pracovných miest a MsZ 
uložilo konateľke spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., 
povinnosť, aby uzatvorila Kúpnu zmluvu, ktorou prevedie vlastnícke právo k infraštruktúre 
vybudovanej v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 
financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 
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2006, reg. č. 29/2006-3100-3200 spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o., so sídlom 
v Prievidzi, Západná ulica 7,  IČO: 48 046 434 a správcom jednotlivých inžinierskych sietí za 
zostatkovú cenu určenú v zmysle zákona o účtovníctve. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

K bodu 7) 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, informoval o ponuke spoločnosti CNC 

Trend, s.r.o.,  so sídlom  Diviacka Nová Ves 277,  na predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 
8114/146 – ostatné plochy v rozsahu výmery 2040 m2 za kúpnu cenu 20,00 €/m2, ku ktorej 
má spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., predkupné právo. 
Spoločnosť CNC Trend, s.r.o. ako kupujúci uzatvorila so spoločnosťou Prievidza Invest s.r.o. 
ako predávajúcim dňa 20.12.2012 Kúpnu zmluvu, na základe ktorej nadobudla do svojho 
vlastníctva nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 8114/146 – ostatné plochy o výmere 2040m2. 
Podľa čl. V tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že touto zmluvou súčasne zriaďujú k 
prevádzanej nehnuteľnosti predkupné právo v prospech predávajúceho. Na základe 
skutočnosti, že spoločnosť CNC Trend, s.r.o. má záujem túto nehnuteľnosť previesť na tretiu 
stranu – spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r.o.,  podľa čl. V ods. 3 prednostne ponúka 
spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. ako oprávnenému z predkupného práva, na predaj 
predmetný pozemok. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. vyjadril súhlas s predloženou ponukou.  
MsZ uzn. č. 322/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložilo konateľke spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o., povinnosť: neuplatniť si predkupné právo k nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 
8114/146 – ostatné plochy v rozsahu výmery 2040 m2 a  podať návrh na výmaz predkupného 
práva k nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 8114/146 – ostatné plochy v rozsahu  výmery 
2040m2 z katastra nehnuteľností. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 8) 
Ing. Lenka Pánisová, ved. org. a personálneho oddelenia, predložila návrh názvu 

novej ulice v mestskej časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: Golfová ulica a  
návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní 
budov v meste. 
Ing. Lenka Pánisová uviedla, že výstavbou rodinných domov v mestskej časti Píly vznikla 
potreba pomenovať novú ulicu, ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia k rodinným 
domom a vznikne napojením sa na existujúcu Riečnu ulicu.  
  
Výbor volebného obvodu č. 2 na svojom zasadnutí odporučil názvoslovnej komisii  názvy 
ulíc: Predná ulica, Golfová ulica, Jarná ulica.  
Názvoslovná komisia odporučila schváliť názov novej ulice: Golfová ulica.  
MsZ uzn. č. 323/15,l ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila  názov novej ulice v mestskej 
časti Píly – v urbanistickom obvode UO 11 Kolotoč: Golfová ulica a schválila  Doplnok č. 3 
k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 9) 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza  predložil JUDr. Róbert Pietrik, 
vedúci právnej kancelárie.  
V počte parkovacích miest v Centrálnej mestskej parkovacej zóne došlo k viacerým zmenám 
a to: v zóne A - zníženie počtu parkovacích miest o 12 na Ul. Matice slovenskej, v zóne D: 
zvýšenie počtu parkovacích miest na Nábreží sv. Cyrika o 6 a na Dlhej ulici v počte 108. 
Doplnok č. 1 sa mení Príloha č. 1 „Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel „CMPZ Prievidza“. 
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MsZ uzn. č. 324/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k VZN mesta 
Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Prievidza. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

K bodu 11) 
Žiadosť spoločnosti  DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 

377, o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schváleného uznesením 
MsZ č. 347/14 zo dňa 26.08.2014, a to na základe ceny stanovenej Znaleckým posudkom č. 
118/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Jurkovičom predložila Ing. Petra Briatková, ref. 
právnej kancelária.  
Ing. Petra Briatková uviedla, že sa jedná o pozemky na sídlisku Píly. Konštatovala, že 
v danej veci boli vedené rokovania na úrovni mesta so spol. DSI DATA, s. r. o. Spoločnosti 
DSI DATA, s. r. o., sa javili podmienky schválené v uzn. č. 347/14 nevýhodné a požiadali 
o prehodnotenie výšky odplaty. Zároveň odd. výstavby a životného prostredia upozornilo, že 
vedenie žiadaných trás vedie cez už zrekonštruované komunikácie, a preto došlo aj 
k čiastočnej zmene trasovania.  
MsZ uzn. č. 325/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 347/14 
zo dňa 26.08.2014  - zmena trasovania, zmena v stanovení ceny to zn.  podľa ceny 
stanovenej Znaleckým posudkom č. 118/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Jurkovičom, ktorý 
stanovil všeobecnú hodnotu vecného bremena vo výške 3,63 €/m2, vypustili sa podmienky 
z pôvodného uznesenia a nahradili sa novými v zmysle prijatého uznesenia.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 4 sa zdržali.  
 

K bodu 12) 
  Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Lidl Slovenská 
republika, v.o.s., predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Predmetom zmluvy bude úprava práv a povinností zmluvných strán pri budovaní detského 
ihriska, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Prievidza. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zábavné prvky pre ihrisko obstará vo vlastnom mene a na vlastný účet 
spoločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s., a po odpísaní nákladov ihrisko odovzdá do 
majetku mesta.  
MsZ uzn. č. 326/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadalo primátorku mesta,  aby uzatvorila 
Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s.,  predmetom ktorej 
bude úprava práv a povinností zmluvných strán pri budovaní detského ihriska, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Prievidza. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za. 
 

K bodu 13) 
Návrh mesta na zmenu v orgánoch spoločnosti PTH, a. s., predložil JUDr. Róbert 

Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
 
MsZ uzn. č. 327/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo a odporučilo primátorke mesta 
predložiť valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a. s., návrh na odvolanie súčasného 
člena predstavenstva  Ing. Ladislava Ješíka po uplynutí funkčného obdobia a súčasného 
člena dozornej rady Ing. Romana Gondu a zástupcov mesta Ing. Romana Gondu do funkcie 
člena predstavenstva a JUDr. Katarínu Macháčkovú a Miroslava Kundru ako členov dozornej 
rady. MsZ požiadalo primátorku mesta predložiť spoločnosti PTH, a.s., návrh na predloženie 
nových zástupcov mesta na vymenovanie do funkcie. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali 
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K bodu 14) 
Poslanec Ing. Branislav Bucák predložil  žiadosť občianskeho združenia Karate klub 

Prievidza - FKŠ, so sídlom v Prievidzi, V. Benedikta 212/23, o dlhodobý nájom nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza - nebytový priestor - telocvičňa v areáli Centra voľného času Spektrum - 
prerobené priestory triedy v rozsahu výmery 70 m2, postavená na pozemku parcela registra 
C KN č. 5294, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, za účelom tréningov 
karate a bojových umení za cenu 600 €/rok vrátane energií podľa predchádzajúcich zmlúv. 
Konštatoval, že Karate klub Prievidza mal uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú, avšak 
došlo k ukončeniu platnosti zmluvy.  
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 10. 8. 2015. 
MsZ uzn. č. 328/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta Prievidza prenajať 
dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - nebytový priestor - 
telocvičňa v areáli Centra voľného času Spektrum - prerobené priestory triedy v rozsahu 
výmery 70 m2, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 5294, zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, za účelom tréningov karate a bojových umení,  
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,  za podmienok nájomného od 
01.09.2015, vo výške 600 €/rok vrátane energií na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou pre občianske združenie Karate klub Prievidza - FKŠ, so sídlom v 
Prievidzi, V. Benedikta 212/23. MsZ zároveň uložilo riaditeľke Centra voľného času 
Spektrum, uzatvoriť s občianskym združením Karate klub Prievidza - FKŠ, so sídlom                      
v Prievidzi, V. Benedikta 212/23, nájomnú zmluvu na dobu určitú - 10 dní v mesiaci august 
2015. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K bodu 15) 

„Záver“ 
 V závere Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ, poďakovala vedeniu mesta za  
prácu v oblasti získania nového investora do priemyselného parku.  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomných za prípravu 
a aktívnu účasť na rokovaní a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 11. 8. 2015 
v obradnej sieni Mestského domu 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
               Katarína Čičmancová            Ing. Roman Gonda 
                         overovateľ I.                   overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kancelárie prednostu MsÚ 
Prievidza 17. augusta 2015   
 

 


