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

konaného d ňa 8. 12. 2015 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:         8. 00 h 
Ukončenie zasadnutia:    14. 15 h  
 
Prítomní poslanci:    22 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnili sa:   JUDr. Martin Lukačovič, Mgr. Ľubomír Vida, Ing. Roman Gonda,  
   PaedDr. Eleonóra Porubcová – 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. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky  
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
   Ing. Marián Bielický – ved. ekonomického odboru  
   Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a st. o občana 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Katarína Andrejkovičová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Ivan Kotrík – ved. ref. informatiky 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   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  19 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, Helena 
Dadíková – spravodajca  mestskej rady. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Ing. Petra Paulíka,  
Bc. Vieru Ďurčekovú. 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Čičmancová – 
predsedníčka, Zuzana Vrecková  – členka a František Krško – člen.  
MsZ uzn. č. 491/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
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Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2014 
3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 
4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre 
rok 2016 

5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza 
č. 157/2014 o miestnych daniach 

6) Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza 
č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7) Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta 
Prievidza 

8) Návrh na opravu uzn. MsZ č. 435/15 – „Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inž. sietí  - 
Bytový dom 3, Gazdovská ul., Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie 
z MDVaRR SR a podpory zo ŠFRB“ 

9) Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania  
10) Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 
11) Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 
12) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 
13) Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) 
14) Majetkovoprávne veci  
15) 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) 
16) R ô z n e 
17) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
18) Z á v e r 
 
Návrh programu bodu „Rôzne: 
 
1) Informácia o vyhodnotení OVS -  prenájom nebyt. priestoru - bufetu v areáli ZŠ na 

Mariánskej ul. v Prievidzi 
2) Informácia o vyhodnotení OVS - prenájom nebyt. priestoru - bufetu v areáli ZŠ na 

Rastislavovej ul. v Prievidzi 
3) Informácia o zákonnej povinnosti uzavrieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov, o stave zakrytia a rekultivácie skládky Ploštiny a účelovo tvorenej finančnej 
rezerve a o legislatívnych zmenách v oblasti odpadového hospodárstva od 1. januára 
2016 

4) Informácia o povolení vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta   
5) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 
6) Termíny rokovania orgánov mesta v I. polroku 2016 

 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že včera boli na mesto doručené 
pripomienky z Hornonitrianskych baní Prievidza k Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 – 
2023).  Z časového hľadiska už nebolo možné do rokovania MsZ zaujať k týmto 
pripomienkam stanovisko. Z tohto dôvodu navrhla, aby MsZ na dnešnom rokovaní 
nerokovalo o Programe rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023), ale prijalo uznesenie 
k predĺženiu platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 
– 2013) pre rok 2016. Ďalej navrhla do bodu č. 14) Majetkovoprávne veci zaradiť bod 
„Predlženie platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti určené 
na prevádzku trhoviska na Hviezdoslavovej ul. v Prievidzi“, platnosť nájomnej zmluvy končí 
31. 12. 2015. 
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MsZ uzn. č. 492/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania so zmenou 
a doplnením.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K bodu 2) 

 Konsolidovanú výročnú správu mesta Prievidza za rok 2014 predložila Ing. Lujza 
Chrvalová, vedúca finančného oddelenia.  
Pri spracovaní výročnej správy sa vychádzalo zo záverečného účtu a z účtovnej uzávierky.  
Mesto zostavilo za rok 2014 Konsolidovanú výročnú správa mesta, ktorá obsahuje: 
-   údaje z individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie k 31.12.2014, 
-   údaje z konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie k 31.12.2014,  
-   Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou  
    účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014. 
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2014 je zostavená v zmysle metodiky 
odporučenej Ministerstvom financií SR a bola overená audítorom.  
MsZ uzn. č. 493/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Konsolidovanú 
výročnú správu mesta Prievidza za rok 2014. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

predložila Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. a personálneho oddelenia.  
V súlade s § 16 zákona č. 181/ 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 
č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov má 
mesto povinnosť všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 
orgánov samosprávnych krajov  a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha 
musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 
Komisia školstva a kultúry odporučila jednotlivé typy volieb zoradiť podľa stupňa volieb 
a zaradiť do VZN aj podmienky konania voľby prezidenta a referenda.  
Tieto pripomienky odporučila MsR zaradiť do návrhu uznesenia.  
MsZ uzn. č. 494/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza                   
č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov s pripomienkami definovanými v uznesení.  
Prezentácia:  21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Návrh VZN mesta  Prievidza č. 167/2015 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 2016 predložila Mgr. Vlasta 
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Komisie MsZ pripomienky k návrhu VZN nemali.  
Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/žiaka pre MŠ, ZUŠ a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a samostatne na jedno dieťa/žiaka pre 
súkromné a cirkevné MŠ, ZUŠ a školské zariadenia. Dotácie na mzdy a prevádzku 
školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo 
štátneho rozpočtu.  
MsZ uzn. č. 495/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza                 
č. 167/2015 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 
2016. 



4 
 

Prezentácia:  20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach predložila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca 
oddelenia daní a poplatkov.  
Ing. Ľudmila Richterová uviedla, že z doterajšieho VZN sa vypúšťa ukladanie miestnej dane 
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti  mesta. Zároveň dôjde k zmene 
dopravného značenia v historickej časti mesta.  
Pri oslobodení od dane za psov, ktorých chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 65 
rokov, sa presnejšie upravuje uplatnenie nároku na oslobodenie.  
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky ani zo strany fyzických a právnických osôb a ani 
z komisií.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. predložil návrh na zmenu VZN  § 15 Oslobodenie od dane 
takto: §15 ods. 2 v písm. a) doplniť za text "neinvestičné fondy," text "športové kluby",  v § 15 
ods. 2 v písm. b) zmeniť text takto: „na umiestnenie informačného, reklamného a 
propagačného zariadenia alebo iných hnuteľných vecí na podujatiach s verejnoprospešným 
a charitatívnym programom, na ktorých sa nevyberá vstupné," , v § 15 ods. 2 doplniť  písm. 
c) s textom: „na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a 
umeleckých diel výrobcami a autormi počas príležitostných trhov." (tu sa oproti pôvodnému 
návrhu vypúšťa miesto t. j. „na Námestí slobody“. 
Poslanecký návrh JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. bol uznesením č. 496/15, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici, schválený. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 497/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č. 
162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza  č. 157/2014 o miestnych daniach 
s pripomienkami: 

1. V § 15 ods. 2 písm. a) sa za text „neinvestičné fondy“ vkladá text „ športové kluby“. 

2. V § 15 ods. 2 písmeno  b) znie: 

„b) na umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia alebo 
iných hnuteľných vecí na podujatiach s verejnoprospešným a charitatívnym 
programom, na ktorých sa nevyberá vstupné“. 

3. V § 15 ods. 2 sa  za  písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie: 

„c) na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov 
a umeleckých diel výrobcami a autormi počas príležitostných trhov“. 

Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady predložila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odd. daní a poplatkov.  
Zmena VZN č. 158/2014 sa navrhuje na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
S účinnosťou od 1. 1. 2016 majú obce povinnosť vo VZN ustanoviť sadzbu poplatku za 
drobné stavebné odpady, to zn., že za tento odpad budú fyzické osoby platiť poplatok na 
základe odovzdaného odpadu v zbernom dvore. Zároveň sa v návrhu upresňujú ustanovenia 
o odpustení a znížení poplatku.  
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K návrhu mali pripomienky komisia starostlivosti o obyvateľov a komisia FMRRaPA a to: 
znížiť sadzbu poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu z čiastky 0,052 € na 0,015 €. 
Ing. Ľudmila Richterová uviedla, že znížený poplatok možno označiť ako motivačný, 
predpokladá sa, že týmto znížením sa zníži aj počet možných čiernych skládok.  
MsR ďalej odporučila  zmenu v § 4 ods.2 a to tak, že poplatok za drobný stavebný odpad 
zaplatí poplatník  mestu (poverenému zamestnancovi mesta) v hotovosti  pri jeho odovzdaní 
na zbernom dvore. 
MsZ uzn. č. 498/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza                         
č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou: v bode  2  sa 
nahrádza text: „0,052 eura“ textom  „0,015 eura“, v bode 3 - § 4 odsek 2 sa pôvodný text 
vypúšťa a nahrádza textom: „Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník  mestu 
(poverenému zamestnancovi mesta) v hotovosti  pri jeho odovzdaní na zbernom dvore. 
Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 2 ods. 3 a hmotnosti 
odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín v zbernom dvore.“ 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 7) 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území 

mesta Prievidza predložil Ing. Štefan Bača, ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP. 
Ing. Štefan Bača uviedol, že na základe oznámenia z odd. daní a poplatkov o zvýšení ceny 
za obstaranie známky pre psov – sa Doplnkom č. 2 mení cena za náhradnú známku 
z pôvodnej sumy 0,84 € na sumu 1,20 €. 
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky z komisií MsZ.  
MsZ uzn. č. 499/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  Doplnok č. 2 k VZN mesta 
Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za. 
 

K bodu 8) 
Ing. Štefan Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP, predložil návrh na opravu 

uznesenia MsZ č. 435/15 zo dňa 10.11.2015 a to z dôvodu zmeny výšky dotácie na 
obstaranie technickej vybavenosti prijatím Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20.11.2015 o podrobnostiach o výške dotácie 
na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej 
poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. 
Okrem zmeny výšky financovania technickej vybavenosti a ďalších úprav dochádza aj 
k skráteniu doby udržania charakteru bytov ako nájomné byty z najmenej 30 rokov na 
najmenej 20 rokov. 
MsZ uzn. č. 500/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo opravu uzn. MsZ č. 435/15 zo 
dňa 10. 11. 2015.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 9) 
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s. r. o., predložil žiadosť spoločnosti SMMP, 

s. r. o.,  o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti. 
Dôvodom je finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru a iných nákladov 
spoločnosti. Druhé zvýšenie základného imania – vo výške druhej polovice ročných splátok 
úveru bude riešené pri I. úprave rozpočtu v roku 2016. 
Mgr. Rudolf Fiamčík sa pýtal, čo obsahuje položka iné náklady spoločnosti. JUDr. Ján 
Martiček uviedol, že ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami a teda ide o náklady ako 
údržbu, opravy objektov v správe spoločnosti a pod.  
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MsZ uzn. č. 501/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného imania 
spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na 
sumu 1 578 844,00 €  s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník 
mesto Prievidza. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 10) 
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na 

roky 2017 a 2018 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.  
Rozpočet na rok 2016 predpokladá výdavky vo výške  595 709 €, príjmy 196 806 €, 
príspevok 398 903 €. 
V krátkosti riaditeľka informovala o kultúrno-výchovnej činnosti. Pod činnosť KaSS spadá 
aj knižnica M. Mišíka s troma pobočkami.  
MsZ uzn. č. 502/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Viacročný rozpočet Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 11) 
Návrh  rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2016 a roky 2017 a 2018 

predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ zariadenia.  
Rozpočtová organizácia ZpS má tri zdroje príjmov: dotácia zo štátneho rozpočtu, transfer 
z rozpočtu mesta a príjmy od klientov.  
Očakávané príjmy a výdavky zariadenia v roku 2016 sú vo výške 1 728 500 €. Mzdy sú 
rozpočtované na 125 zamestnancov.  
Na základe návrhu komisie starostlivosti o obyvateľa MsR odporučila v rozpočte mesta 
vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie profesionálnej sušičky bielizne pre ZpS. 
Hlavná kontrolórka na rokovaní MsR odporučila dopracovať materiál o údaje „skutočné 
plnenie za rok 2013 a 2014 a očakávané plnenie položiek rozpočtu v roku 2015“.  Obe tieto 
odporúčania boli zapracované do  predloženého materiálu. Predmetom schvaľovania bol 
materiál s doplnením požiadaviek MsR.  
MsZ uzn. č. 503/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo viacročný rozpočet Zariadenia 
pre seniorov Prievidza na rok 2016 a roky 2017 a 2018. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 12) 
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 

predložil Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.  
Podielová daň sa oproti roku 2015 zvyšuje približne o 770 tis. €, avšak od 1. 1. 2016 sa 
zvyšujú tarifné platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, čo predstavuje 
navýšenie o 600 tis. €. Výška dane z nehnuteľností zostáva zachovaná.  Príjmová 
a výdavková časť rozpočtu pre rok 2016 je vo výške 29 265 991 €. 
Zároveň sa navrhuje do rozpočtu mesta v roku 2016 prijatie návratnej finančnej výpomoci od 
Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 990 000 €, ktoré budú použité na financovanie investičných 
akcií mesta v roku 2016. 
Ing. Marián Bielický informoval  o pripomienkach z komisií MsZ. Komisia starostlivosti 
o obyvateľov navrhla presunúť z rozpočtu mesta do rozpočtu ZpS čiastku 3 000 € na nákup 
profesionálnej sušičky bielizne a navýšiť finančné prostriedky v programe 12, podprogram 6 
– Individuálny rozvoj voleb. obvodov z čiastky 11 200 € na sumu 22 000 €. 
Komisia FMRRaPA – vyčleniť finančné prostriedky vo výške 5 000 € na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne na Mariánskej ul.  
MsR odporučila presunúť z rozpočtu mesta do rozpočtu ZpS 3000 € na profesionálnu 
sušičku, vyčleniť 5000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri 
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cintoríne na Mariánskej ul. a ďalej odporučila presunúť 20 000 € z plánovanej opravy strechy 
v CVČ na projekt a realizáciu Skate parku.  
 
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila odborné stanovisko k Návrhu 
programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018   a  k prijatiu 
návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta  v roku 2016. 
Návrh programového rozpočtu  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh 
rozpočtu  bol vypracovaný aj v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Návrh rozpočtu bol 
zverejnený  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. 11. 2015. 
Návrh programového rozpočtu vyjadruje ekonomickú samostatnosť, rozpočet je  základným 
nástrojom hospodárenia mesta, ktoré cez rozpočet riadi financovanie svojich úloh a funkcií.  
 
K prijatiu návratných zdrojov financovania v roku 2016 dala hlavná kontrolórka nasledovné 
stanovisko:  schválením prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 990 000,00 € 
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 29,85 % zo 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne podľa 
ustanovenia § 17 ods. 6b)  zákona č. 583/2004 Z.z. suma ročných splátok dosiahne  9,99  % 
skutočných bežných príjmov dosiahnutých za rozpočtový rok 2014. 
 
Helena Dadíková na záver rozpravy vyslovila v mene poslaneckého klubu strany Sieť 
poďakovanie za prípravu návrhu rozpočtu  všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu.  
 
MsZ uzn. č. 504/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo programový rozpočet mesta 
Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018  s pripomienkami MsR k rozpočtu na rok 2016:  
- znižujú sa finančné prostriedky na bežných výdavkoch v celkovej výške 3 000 €                 
v   Programe 16 Administratíva, Podprogram 1 Administratíva, a to na položke 1 Mzdy, platy 
a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 200 € a na položke 2 Poistné a príspevky do 
poisťovní vo výške 800 € a zaraďujú sa na bežné výdavky v sume             3 000 € 
v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre 
seniorov – Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta; 
- znižujú sa finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 5 000 € v Programe 7 
Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií, položka 4 Parkovisko 
v predstaničnom priestore v Prievidzi – realizácia a zaraďujú sa na kapitálové výdavky v 
sume 5 000 € v Programe 7 Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií, 
na novú položku 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri 
cintoríne Mariánska ul.; 
- znižujú sa finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 20 000  € v Programe 
9 Vzdelávanie, Podprogram 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie, položka 4 Centrum 
voľného času – Plán údržby a investícií a zaraďujú sa na kapitálové výdavky v sume 20 000 
€ v Programe 12 Prostredie pre život, Podprogram 9 Detské a športové ihriská na verejných 
priestranstvách, položka 4 Skate park – projekt a realizácia. 
Príjmová a výdavková časť rozpočtu pre rok 2016 je 29 265 991 €, pre rok 2017 je 26 095 
295 €, pre rok 2018 je 26 095 295 €.  
Píjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné  
v zmysle § 9  zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v platnom znení. 
MsZ zároveň schválilo použitie pe ňažných  fondov mesta v roku 2016  - z Rezervného 
fondu na kapitálové výdavky vo výške 52 287 € z nedočerpaných prostriedkov za 
vyseparovaný odpad,  na kapitálové výdavky vo výške 10 175 € z nedočerpaných 
prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov, na kapitálové výdavky vo výške 67 648 
€ na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku, na kapitálové 
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výdavky vo výške 20 000 € na dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ a na časť 
splátky úveru vo výške 11 816 € Sociálne bývanie D-blok;  z Fondu rozvoja bývania na 
splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 12 800 €,  na splácanie 2. úveru k bytom zo 
ŠFRB vo výške 12 000 € a na časť kúpy technickej vybavenosti k 3. bytovému domu vo 
výške 15 200 €;  prijatie Návratnej finančnej výpomoci od Prievidza Invest, s.r.o. vo výške 
990 000  €   do rozpočtu mesta v roku 2016, ktoré budú použité na financovanie investičných 
akcií mesta v roku 2016. 
MsZ splnomocnilo primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia návratnej finančnej 
výpomoci a o podmienkach  poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do 
rozpočtu mesta v roku  2016. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 13) 
Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície, uviedol, že včera boli na mesto 

z Hornonitrianskych baní Prievidza doručené pripomienky k návrhu Programu rozvoja mesta 
Prievidza (2016 – 2023). Nakoľko z časového hľadiska nebolo možné zaujať stanovisko 
k predloženým pripomienkam, predkladá návrh, aby do doby schválenia Programu rozvoja 
mesta Prievidza  (2016 – 2023) bolo schválené predĺženie platnosti PHSR (2007 -2013) pre 
rok 2016. 
MsZ uzn. č. 505/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predĺženie platnosti Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013) pre rok 2016 do doby 
schválenia nového Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023). 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 15) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

 Primátorka mesta privítala na rokovaní študentov a pani učiteľku z Gymnázia V. B. 
Nedožerského v Prievidzi. Študenti navštevujúci „Spevácky zbor Vavrinec“ pozdravili 
vedenie mesta a poslancov a  zaspievali vianočné koledy. 
 
 V rámci v tohto bodu ďalej vystúpila pani Šipeková. Pani Šipeková uviedla, že je 
investorom stavby na Nábrežnej ulici v Prievidzi.  Konštatovala, že v rámci právoplatného 
stavebného povolenia  musí ako investor pri svojom objekte vybudovať 14 parkovacích miest 
vybudovať chodník resp. urobiť prekládku chodníka.  Ďalej dodala, že v blízkosti je 
vybudovaný kruhový objazd a celkovo čo sa týka pozemkov, sú v tejto časti veľmi zložité 
vlastnícke vzťahy.  Pani Šipeková uviedla, že na pôde mesta  sa na základe ich podnetu 
konalo pracovné stretnutie za účasti architekta. 30. 11. 2015 vykonali obhliadku aj členovia 
komisie dopravy. Predpokladala, že na rokovaní MsZ  bude prerokovaná žiadosť spoločnosti   
DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., (súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním 
chodníka, o kúpu časti pozemku prípadne zámena za časti pozemkov na účel vybudovania 
parkoviská a spevnených plôch). Požiadala MsZ, aby sa touto žiadosťou zaoberalo.  
Ľubica Burešová uviedla, že spoločnosť  podala pôvodnú žiadosť na mesto v mesiaci máj.  
Po podaní žiadosti architekt mesta vyzval spoločnosť, aby svoju žiadosť doplnila.  Žiadosť 
bola postúpená na vyjadrenie do orgánov mesta, do VVO č. 3. Pri zasadaní výboru však 
neboli ešte dostupné stanoviská komisie dopravy a komisie FMRRaPA.  Na zasadnutí MsR 
1.12.2015 bola žiadosť z rokovania stiahnutá a MsR požiadala  VVO č. 3 o stanovisko.  
Komisia dopravy zaujala k žiadosti kladné stanovisko, komisia finančná záporné.  
Mgr. art. Roman Gatial, architekt mesta, uviedol, že prvý návrh spoločnosti bol predložený 
v máji tohto roku. Tento návrh však architekt neakceptoval. Koncom septembra resp. 
začiatkom októbra bol doručený nový návrh. Chodník je v teraz plynulý bez ohľadu na 
vlastnícke vzťahy. Navrhované S-čka však nie sú vhodné. K téme sa vyjadril aj MVDr. N. 
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Turanovič, prednosta MsÚ, ktorý uviedol, že na jeho úrovni bolo zvolané stretnutie 
s investorom a so zainteresovanými zamestnancami mesta. Nábeh od strany Ul. M. 
Falešníka sa urobí tak, aby bol plynulý. Problém spôsobuje parcela – kde je navrhnuté 
„dvojesíčko“ a s týmto návrhom nesúhlasil ani VVO č. 3. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  uviedol, že chyba nastala pravdepodobne aj vtedy, keď 
došlo k vydaniu stavebné povolenia, nakoľko nebolo doriešené parkovanie a chodník.  
Ďalej uviedol, že riešenia, ktoré sú navrhnuté, nemôže mesto akceptovať. PaedDr. Eleonóra 
Porubcová uviedla, že na pôde MsZ tento problém v súčasnosti poslanci nevyriešia, ponúkla 
sa, že môže byť nápomocná na pracovnom stretnutí k riešeniu predmetnej žiadosti.  
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že tento problém je potrebné 
doriešiť s kompetentnými zamestnancami mesta a dodala, že pani Šipeková  bude na toto 
stretnutie samozrejme prizvaná.  
 

K bodu 14) 
Majetkovoprávne veci – žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Petra 

Briatková, ref. právnej kancelárie.  
 

Spoločnosť DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, požiadala 
o súhlas k umiestneniu líniovej stavby „FTTH Prievidza sekcie A,B,C“ ponad pozemky vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza – vedenie elektronickej komunikačnej siete formou 
vzdušného vedenia, predpokladaný rozsah vecného bremena 1403 m2  a to bezodplatne. 
Ing. Petra Briatková uviedla, že spoločnosť sa odvoláva na verejný záujem (kom. sieť pre 
281 domov). PaedDr. E. Porubcová sa pýtala, či obyvatelia majú záujem o tento druh 
komunikačnej siete. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že spoločnosť si urobila 
prieskum, odhadujú záujem približne v 20-tich až 30-tich % domácností v predmetnej 
lokalite. MsZ uzn. č. 506/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas  s uložením 
inžinierskych sietí  ponad  časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza k stavbe 
„FTTH Prievidza sekcie A,B,Cˮ – vedenie elektronickej komunikačnej siete formou 
vzdušného vedenia, v prospech spoločnosti DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, 
Nám. A. Bernoláka 377, podľa zamerania geometrickým plánom, na dobu určitú t. j.  
dočasne do doby existencie  vzdušného elektrického  vedenia, za odplatu podľa znaleckého 
posudku, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok: 

- uloženie káblov len na existujúcich stĺpoch vo vlastníctve SSE-Distribúcia, a. s., 
t.j. po trase   nebudú stavané nové stĺpy za účelom vedenia káblov, 

- umožniť ďalším žiadateľom využívať zriadenú elektronickú komunikačnú sieť po 
tomto vzdušnom vedení, 

-  uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite 
Staré sídlisko Píly Prievidza (v zmysle schv. uzn. MsZ č. 347/14 zo dňa 26.8.2014 
v znení uzn. č. 325/15 zo dňa 11. 8. 2015). 

Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Vladimír Hanuska,  trvalý pobyt  Partizánske, Horská 1311/4, požiadal o prehodnotenie 
výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 261/12 zo dňa 
25.09.2012, t. j.  východisková cena pre výpočet odplaty 11,20 €/m2 , pričom odplatu uhradí  
žiadateľ – vlastník pozemku parcela registra C KN č.  3591/335, o zmenu uznesenia MsZ              
č. 261/12 zo dňa 25.09.2012 v časti II. text ...“v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza 
parc. č. 3591/335 zast. pl. s výmerou 497 m2“, a to „v prospech vlastníkov, resp. správcov  
inžinierskych sietí“ a predĺženie doby ukončenia výstavby o 3 roky, t. j. do 28.01.2019 
(Kúpna zmluva č. 37/10). 
MsR odporučila zachovať výšku odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle uznesenia 
MsZ č. 261/12, so zmenou textu uznesenia v zmysle návrhu MsR súhlasila, a dobu 
ukončenia výstavby odporučila schváliť do 28. 8. 2017  to znamená o 18 mesiacov.  
Poslanec Július Urík uviedol, že osobne sa prikláňa k schváleniu doby výstavby o 3 roky.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. a Mgr. Rudolf Fiamčík vyjadrili opačný názor. Mgr. Rudolf 



10 
 

Fiamčík dodal, že mesto by malo trvať na dodržiavaní stanovených termínov a pri porušení 
udeľovať sankcie.  Michal Dobiaš podporil názor poslanca Júliusa Uríka s dodatkom, že ide 
o lokalitu,  kde verejný záujem mesta je nulový. Ľubica Burešová konštatovala, že cez 
predmetný pozemok viedli siete, ktoré vlastníci museli preložiť a teda tým sa aj doba 
realizácie zámeru žiadateľa predĺžila.  
 
K žiadosti Vladimíra Hanusku podal Július Urík poslanecký návrh a to schválenie predĺženia 
doby ukončenia výstavby o 3 roky, t. j. do  28. 1. 2019  (Kúpna zmluva č. 37/10). 
MsZ uzn. č. 507/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predĺženie doby ukončenia 
výstavby o 3 roky, t. j. do 28. 1. 2019 (Kúpna zmluva  č. 37/10) na základe žiadosti Vladimíra 
Hanusku, trvalý pobyt Partizánske, Horská 1311/4. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 7 poslancov za, 6 proti, 3 sa zdržali 
 
K žiadosti Vladimíra  Hanusku prijalo MsZ uzn. č. 508/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
MsZ schválilo zachovanie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle uznesenia 
MsZ č. 261/12 zo dňa 25.09.2012,  zmenu uznesenia MsZ č. 261/12 zo dňa 25.09.2012 
v časti II. sa text ...“v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3591/335 zast. pl. 
s výmerou 497 m2“, nahrádza textom  „v prospech vlastníkov, resp. správcov  inžinierskych 
sietí“, predĺženie doby ukončenia výstavby o 18 mesiacov, t. j. do 28.7.2017 pre Vladimíra 
Hanusku, trvalý pobyt Partizánske, Horská 1311/4.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
K návrhu právnej kancelárie o rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ            
č. 148/10  zo dňa 25.05.2010 na základe doloženého Geometrického plánu č. 196/2015            
Ing. Máriou Karpišovou a Milanom Karpišom, a to o uloženie inžinierskych sietí – elektrickej 
prípojky aj na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra 
C KN  č. 5532/183, orná pôda s výmerou 47 m2 v rozsahu 10 m2, prijalo MsZ uzn. č. 509/15, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
MsZ schválilo rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 148/10 zo dňa 
25.05.2010, a to o  uloženie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN  č. 5532/183, orná pôda 
s výmerou 47 m2 podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu 
(parc. č. 5532/183),  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá 
sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  
sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri 
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Ing. Iveta Seidlerová, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Kráľa 179/30, požiadala o rozšírenie 
vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa 26.08.2014, a to 
o uloženie inžinierskych sietí – prípojky plynu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou                        
91 m2   a parc. č. 7056/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2  v rozsahu 
približne   3 m2. Jedná sa o lokalitu Na karasiny.  Michal Dobiaš upozornil, že treba nechať 
voľný priestor na prípadné vybudovanie chodníka. Ďalej hovoril o umiestnení merača 
s konštatovaním, že merač by mal byť umiestnený na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.  
S názorom súhlasil aj Mgr. Rudolf Fiamčík.  
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Michal Dobiaš podal poslanecký návrh, aby pri schvaľovaní žiadostí o  zriadenie vecných 
bremien – uloženia inžinierskych sietí bola súčasťou návrhu uznesenia aj podmienka  
umiestnenia merača na pozemku vlastníka alebo žiadateľa. 
MsZ uzn. č. 510/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zapracovanie podmienky do 
návrhov uznesení pri schvaľovaní žiadostí o zriadenie  vecného  bremena – uloženia 
inžinierskych sietí v znení „pričom umiestnenie merača bude na pozemku vlastníka alebo 
žiadateľa.“ 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
K žiadosti Ivety Seidlerovej prijalo MsZ uzn. č. 511/15, ktorým schválilo rozšírenie vecného 
bremena schváleného uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa 26.08.2014, a to o   uloženie 
inžinierskych sietí – prípojky plynu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou 91 m2   a parc. č. 
7056/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2 podľa zamerania geometrickým 
plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane 
a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, pričom 
cena  je 20,00 €/m2 (v zmysle schv. uzn. MsZ č. 351/14), minimálne vo výške 300,00 €; 
a s podmienkami: prípojka nezasiahne do telesa cestnej komunikácie, umiestnenie merača 
bude na pozemku vlastníka alebo žiadateľa.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Ing. Petra Briatková informovala o návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 10/15 zo dňa 
27.01.2015, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza  strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza,  parcely  registra C KN č. 7056/71, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 619 m2    právo uloženia inžinierskych sietí – 
prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektriky a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom z miestnej komunikácie cez pozemok vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 
7056/71, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 619 m2 , v prospech vlastníka pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 7056/117, podľa zamerania geometrickým plánom 
na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza a vydanie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/71 a s podmienkou, že inžinierske siete 
a prístupová komunikácia k pozemku vo vlastníctve žiadateľky budú zrealizované najneskôr 
do doby vybudovania plánovaného chodníka v tejto časti. 
Na základe písomnej žiadosti  Ing. Lenky Kucmanovej bola dňa 11.11.2015 uzatvorená 
Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
24.02.2015, nakoľko Ing. Kucmanová odpredala pozemok parc. registra CKN č. 7056/117 
a bolo zastavené stavebné konanie.  
MsZ uzn. č. 512/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie  MsZ č. 10/15 zo dňa 
27.01.2015. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Stanislav Veľký,  trvalý pobyt  Prievidza, Podhorská č. 77, v zast. Ing. Magdalénou 
Hromníkovou, trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 535/8, požiadal o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta 
v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela  registra E KN č. 313/1, ostatné plochy s výmerou 4714  m2     

právo uloženia inžinierskych sietí – STL pripojovací plynovod SO 01 k pozemku parc. č. 
351/1 a k existujúcemu rodinnému domu na parc. č. 351/2 (súpis. č. 398), predpokladaný 
rozsah vecného bremena 3 m + ochranné pásmo. 
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Mgr. Rudolf Fiamčík uviedol, že aj v tomto prípade by sa malo zakotviť do uznesenia 
umiestnenie merača. MUDr. Jaroslav Cigaňák poznamenal, že nie je si istý, či táto 
podmienka je legislatívne správna.  Helena Dadíková požiadala právnu kanceláriu, aby 
preverili v zmysle legislatívy podmienku stanovenú v uznesení t. j. „umiestnenie merača 
bude na pozemku vlastníka alebo žiadateľa.“ 
 
Mgr. Rudolf Fiamčík podal poslanecký návrh na doplnenie podmienky „umiestnenie merača 
na pozemok vlastníka alebo žiadateľa“ do návrhu uznesenia k žiadosti Stanislava Veľkého, 
trvalý pobyt  Prievidza, Podhorská č. 77, v zast. Ing. Magdalénou Hromníkovou, trvalý pobyt 
Prievidza, Veterná ul. č. 535/8, o zriadenie vecného bremena. 
MsZ uzn. č. 513/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie podmienky 
„umiestnenie merača na pozemku vlastníka alebo žiadateľa“ do návrhu uznesenia k žiadosti 
Stanislava Veľkého, trvalý pobyt  Prievidza, Podhorská č. 77, v zast. Ing. Magdalénou 
Hromníkovou, trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 535/8, o zriadenie vecného bremena. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
K žiadosti Stanislava Veľkého prijalo MsZ uzn. č. 514/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela  registra E KN č. 313/1, ostatné plochy s výmerou 
4714  m2       právo uloženia inžinierskych sietí – STL pripojovací plynovod SO 01 k pozemku 
parc. č. 351/1 a k existujúcemu rodinnému domu na parc. č. 351/2 (súpis. č. 398),  
v prospech vlastníka nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka, a to pozemkov - parcela registra C 
KN č. 351/1 a parcela registra C KN č. 351/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 
m2 a  budovy súpis. č. 398 na pozemku parc. č. 351/2,  podľa zamerania geometrickým 
plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane a  ceny   
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2 
a s podmienkami:  uloženie inžinierskych sietí realizovať pretlakom popod komunikáciu,  po 
výkope zabezpečiť obnovenie chodníka, počas práce neobmedziť fungovanie zastávky 
MHD,  umiestnenie merača na pozemok vlastníka alebo žiadateľa,  žiadateľ  sa písomne  
zaviaže,  že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie 
inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré 
vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom  výplne  výkopu  a bude uhrádzať  následné škody,  spôsobené v dôsledku 
týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania; podmienkou  pre  
vydanie  kolaudačného  rozhodnutia  je  uzatvorenie  zmluvy  o  zriadení vecného bremena  
a  rozhodnutie  o povolení  vkladu  na  katastrálnom  odbore Okresného úradu v Prievidzi, 
pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8, požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Hradec v celkovom predpokladanom 
rozsahu 936 m2, uloženie inžinierskych sietí - vybudovanie zahustenia distribučnej 
trafostanice pre novú investičnú bytovú výstavbu a s tým spojené uloženie zemného 
káblového vedenia v rámci realizácie stavby „Prievidza, Hradec:   zahustenie DTS, IBV 
Hradec I. etapa“ a  návrh na stanovenie výšky odplaty v zmysle  znaleckého posudku, ktoré 
zabezpečí Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., spolu s porealizačným  
geometrickým plánom s vyznačením rozsahu vecného bremena. 
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MsZ uzn. č. 515/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. Hradec:  parcela registra C 
KN č. 53/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2, parcela registra C KN č. 109/2, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 m2,   parcela registra E KN č. 944/3, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 911 m2,  parcela registra EKN č. 849, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 632 m2,  parcela registra E KN č. 110/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 687 m2, parcela registra E KN č. 1166, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
2515 m2,  parcela registra E KN č. 1226/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 515 m2,   
uloženie inžinierskych sietí - vybudovanie zahustenia distribučnej trafostanice pre novú 
investičnú bytovú výstavbu a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia v rámci 
realizácie stavby „Prievidza, Hradec:   zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“, v prospech 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8,   podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS 
– 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy 
pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  
pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho 
práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento 
účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2, a za podmienok: uloženie sietí realizovať pretlakom 
popod komunikáciu, aby nedošlo k porušeniu cesty, v prípade, ak sa poruší teleso cesty – 
zrealizovať nový povrch asfaltu, uzavretie zmluvy o vecnom bremene spoločne s ostatnými 
vlastníkmi pozemkov, investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, podmienkou pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a rozhodnutie 
o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto 
podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti v rámci „Majetkovoprávnych vecí“ predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej 
kancelárie.  
 
K žiadosti Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul. M. Hodžu 7/A, 
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici M.Hodžu - na pozemku parcela registra 
C KN č. 1932, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51 m2 prijalo MsZ uzn. č. 
516/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ schválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta Prievidza, nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 1932, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 21 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre 
zákazníkov v čase prevádzkových hodín; spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa,   
za podmienok  –  nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou pre Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul. M. 
Hodžu 7/A. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
Giuseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, Budovateľská ulica 
305/79, požiadal o zmenu umiestnenia vonkajšieho sedenia v k. ú. Prievidza - na časti 
pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 7 
m2. Dňa 20.11.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu predmetný dočasne prebytočný majetok mesta. 
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MsZ uzn. č. 517/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta 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, pre Giuseppe Farenga, SEPLACK, s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, 
Budovateľská ul. č. 305/79.  
Prezentácia: 20  prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Boris Petrovič, trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, Dušan Drnaj a manž., spoločne 
trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza a Marián Hanák a manž., spoločne trvalý pobyt 
Krajná ulica 103/20, Prievidza, požiadali o nájom, resp. kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku 
parcela C KN č. 30, ostatné plochy v rozsahu výmery 18 m², na účel prístavby terasy 
k bytového domu, v ktorom sú žiadatelia vlastníkmi bytov. 
Helena Dadíková uviedla, že VVO č. 2  nepodporil túto žiadosť z dôvodu jednotnej 
architektúry bytových domov na Starom sídlisku. Mgr. Rudolf Fiamčík konštatoval, že on 
zásadne nie je proti zamietnutiu žiadosti, aj takýto dom sa dá upraviť. 
MsZ uzn. č. 518/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili predmetnú žiadosť.    
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 2 sa zdržali 
 
K žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3, 
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici energetikov - na pozemku parcela 
registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2, prijalo MsZ 
uzn. č. 519/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť – časť 
pozemku parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 
m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre zákazníkov v čase prevádzkových 
hodín; spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok  –  nájomného vo 
výške 2,50 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre MUDr. Silviu 
Hrnkovú, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 

Marián Mihálka a Katarína Mihálková, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. č. 72, 
ponúkli mestu na predaj pozemku pod mestskou komunikáciou na Veľkonecpalskej ulici 
v k.ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 31/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 
m2, v celosti, zapísaného na LV č. 10 660 za symbolickú kúpnu cenu 1€ z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku (ponúkaný pozemok zasahuje pod cestu). 
MsZ uzn. č. 520/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo kúpu pozemku pod mestskou 
komunikáciou na Veľkonecpalskej ulici v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Mariána Mihálku a 
Kataríny Mihálkovej, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. č.72, parcela registra E KN č. 
31/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 m2, v celosti, zapísaného na LV č. 10 660, 
za cenu 1€, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Jakub Mello, trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach č. 13, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  
Prievidza, spoluvlastníckeho podielu na pozemku  parcela registra C KN č. 5532/60, trvalé 
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trávnaté porasty s výmerou 1 268 m2, a to v ½, na záhradkárske účely. Spoločnosť Patria I., 
s. r. o., Prievidza ako spoluvlastník predmetnej nehnuteľnosti mestu písomne oznámila, že 
nevyužije svoje predkupné právo v prospech žiadateľa. 
MsZ uzn. č. 521/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta Prievidza    predať  
prebytočný  majetok     mesta,  nehnuteľnosť  v  k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku  parcela registra C KN č. 5532/60, trvalé trávnaté porasty s  výmerou 1 268 m2, a to 
v ½ ,  na záhradkárske účely,  za cenu 60,00 €/m2, pre Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, 
Na stráňach č. 13,   spôsobom ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
Mgr. Milan Gatial, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4, požiadal o zámenu 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou 5 m2 
a parcela registra C KN č. 3617/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2, pozemky 
spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok parcela registra C KN č. 3602/5, 
orná pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený a zameraný 
Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod č. 784/2015,  pozemok je vo 
vlastníctve mesta. Pozemky vo vlastníctve žiadateľa s výmerou 7 m2 sa nachádzajú pod 
telesom  cesty (cesta je vo vlastníctve mesta). 
MsZ uzn. č. 522/15, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, schválilo  zámer     mesta     Prievidza  
zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemky  parcela 
registra C   KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou  5 m2 a parcela registra C KN č. 3617/22, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2, pozemky spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve 
žiadateľa, za pozemok parcela registra  C KN č. 3602/5, orná pôda s výmerou 24 m2, na 
ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 
52/2015, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Barborou 
Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod č. 784/2015  pre Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4 s tým, že kupujúci doplatí kúpnu cenu za rozdiel vo 
výmere pozemkov, a to 20,00 €/m2;  spôsobom   ako    dôvod  hodný  osobitného   zreteľa.    
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Spoločnosť LEGARDE  s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4, požiadala o kúpu 
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z  parciel registra C KN č. 370/20, zastavané plochy 
a nádvoria, 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria 
a č. 370/4, orná pôda, pozemky spolu v rozsahu výmery 7 000 m², na účel vybudovania 
logistického centra. Spoločnosť ponúka kúpnu cenu 9,00 €/m2, nakoľko ďalšie náklady na 
dotiahnutie IS budú vysoké. Komisie a MsR neodporučili odpredaj priamo pre spol. 
LEGARDE s. r. o., ale odporučili vyhlásiť OVS. 
MsZ uzn. č. 523/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili predaj majetku mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z  parciel registra C KN č. 
370/20, zastavané plochy a nádvoria, 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24, 
zastavané plochy a nádvoria a č. 370/4, orná pôda, pozemky spolu v rozsahu výmery 7 000 
m², pre spoločnosť LEGARDE  s. r. o., so sídlom  v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4, na 
účel vybudovania logistického centra. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 16 proti, 1 sa zdržal 
 
MsZ uzn. č. 524/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer   mesta  Prievidza  predať 
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemkov v k. ú. Prievidza, 
z  parciel registra C KN č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria, č. 8119/28, zastavané 
plochy a nádvoria, č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria  a č. 370/4, orná pôda, pozemky 
spolu vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, vedených na liste 
vlastníctva č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže  s podmienkami: 
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1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,00 €/m2, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
4. víťaz súťaže vybuduje na vlastné náklady prístupovú účelovú komunikáciu 

v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy; MsZ schválilo udelenie súhlasu mesta s vybudovaním prístupovej účelovej 
komunikácie na pozemkoch vo vlastníctve mesta, parcela registra C KN  č. 370/3, 370/4, 
542/6 a  č. 542/1 v rozsahu podľa skutočného zamerania geometrickým plánom. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
Spoločnosť Valentti, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 45A, požiadala o kúpu 
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z  parciel registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy 
a nádvoria a č. 3978/8, ostatné plochy, spolu v rozsahu výmery 200 m², na účel vybudovania 
dizajnového štúdia, predaj nábytku a dekorácií. 
Michal Dobiaš sa pýtal, či sa jedná o stavebníka, ktorý na „čierno“ staval nadstavbu. JUDr. 
Ing. Ľuboš Maxina, PhD. mu dal kladnú odpoveď. 
MsZ uzn. č. 525/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo predaj predmetného majetku 
mesta  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti 
 
Spoločnosť VIP invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17,  požiadala 
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, novovytvorené pozemky parcely registra C KN na 
základe Geometrických plánov č. 348/2014 a č. 166/2015, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou spolu 47  m²,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných 
stavbou vo vlastníctve spoločnosti. 
MsZ uzn. č. 526/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo predaj predmetného majetku 
mesta.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti 
 
Ľubica Burešová informovala o vypracovaní znaleckých posudkov ohodnocujúcich byty na 
Ulici M. Falešníka 14 v Prievidzi.  Boli vypracované tri znalecké posudky na základe typu 
bytu. MsZ rozhodlo o znížení ceny v zmysle znaleckého posudku o 30 % pre nájomcov, ktorí 
dlhodobo užívajú byty.  
 
MsZ uzn. č. 528/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti – byt č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 7 280 €, pričom 50 % kúpnej ceny 
bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 
% ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3481/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Mateja Branda, trvalý pobyt Ulica 
M. Falešníka 434/14, Prievidza a Jolanu Bartošovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, 
Prievidza do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½, a spôsob predaja 
nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadatelia uvedený 
byt dlhodobo užívajú na základe nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 529/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti – byt č. 36 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny 
bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 
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% ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Ingrid Brandovú, trvalý pobyt Ulica 
M. Falešníka 434/14, Prievidza,  spôsob predaja nehnuteľností  ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej 
zmluvy. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 530/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti – byt č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6 650 €, pričom 50 % kúpnej ceny 
bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % s úrokom 5,05 % ročne bude 
uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3476/179569 na pozemku 
parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Ivetu Sumanovú, trvalý pobyt Ulica M. 
Falešníka 434/14, Prievidza,   
spôsob predaja nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že 
žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 531/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti – byt č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny 
s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaný mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Samuela Voleka, 
trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza,  a spôsob predaja nehnuteľností 
uvedených ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ uvedený byt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 532/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
nehnuteľnosti – byt č. 56 na 5. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6930 €, pričom pričom 50 % kúpnej 
ceny bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 
5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Rozáliu Biháriovú, 
trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, spôsob predaja nehnuteľností ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na 
základe nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Klára  Lúčanová a manžel, spoločne trvalý  pobyt   Prievidza,  Ul. I. Krasku č. 691/41, 
požiadali o kúpu  nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza, pozemku  parcela  registra C KN č. 4855, 
záhrada  s výmerou  31 m2,  na účel  rozšírenia záhrady.  Žiadatelia uviedli, že pozemok je 
oplotený. Dňa  20.11.2015 bol  na   úradnej   tabuli  zverejnený  zámer mesta predať   
predmetný prebytočný   majetok  mesta. 
MsZ uzn. č. 533/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  prevod prebytočného majetku 
mesta Prievidza, nehnuteľnosti v  k. ú.  Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č. 4855, 
záhrada s  výmerou 31 m2, v celosti, na účel rozšírenia záhrady,  za cenu 20,00  €/m2, pre 
Kláru Lúčanovú a manžela, spoločne  trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 691/41,  
spôsobom   predaja  pozemku podľa §  9a ods.  8  písm.  e) zákona  č.  138/1991 Zb. 
o   majetku   obcí  v znení   neskorších  predpisov  ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa  
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je  dlhodobo oplotený,  susedí s nehnuteľnosťami 
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vo  vlastníctve  žiadateľov,   ktorí budú zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4  ods. 3  
písm. g) zákona  č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
verejnoprospešné   služby –  správu   a údržbu verejnej zelene. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Ľudmila Slaninová, trvalý pobyt Prievidza, Bottova ulica č. 44/4, opätovne ponúkla mestu na 
predaj pozemky v k.ú. Prievidza zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 – EKN parc.                   
č.  688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2, EKN parc. č. 690, ostatná plocha s výmerou                     
65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) požiadavku vlastníčky pozemku o navýšenie kúpnej ceny 
z 5,00 €/m2 na 12,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 
Michal Dobiaš uviedol, že mesto sa nevyhne postupným odkupovaním pozemkov pod 
komunikáciami. Primátorka mesta uviedla, že vysporiadanie takýchto pozemkov by 
znamenalo významný náklad pre rozpočet. Mgr. Rudolf Fiamčík pripomenul, že aj vo 
volebnom obvode č. 5 bol predložený  návrh  na vysporiadanie pozemkov pod detským 
ihriskom s dodaním, že niektoré pozemky je nutné vysporiadať.  
MsZ uzn. č. 534/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo kúpu pozemkov v k.ú. 
Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Prievidza,  Bottova ulica č. 44/4, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 – EKN parc. č.  688/1, ostatná plocha s výmerou 
304 m2, EKN parc. č. 690, ostatná plocha s výmerou 65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) za 
kúpnu cenu 12,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov proti, 5 sa zdržali 
 
Z dôvodu opisovej chyby predložila právna kancelária návrh na opravu uzn. MsZ č. 464/15. 
MsZ uzn. č. 535/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 464/15 
zo dňa 10.11.2015 takto: v časti II. sa text: ... „Nájomnej zmluvy č. 18/2009“ nahrádza 
textom: „Nájomnej zmluvy č. 36/2007“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 29.9.2015 uznesením číslo 410/15 schválilo zámenu 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod 
Základnou školou na Rastislavovej ul., ktoré sú vo vlastníctve mesta a budovou bývalej 
polikliniky a bývalým röntgenom, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
V predmetnom uznesení bola zistená rozdielnosť označenia parciel oproti údajov 
z príslušného GP s tým, že je potrebné zosúladiť číselné označenia parciel, s výmerou 
pozemkov s geometrickým plánom, pričom rozsah ich výmery zostane nezmenený. Z tohto 
dôvodu právna kancelária navrhla zrušiť uznesenie a nahradiť ho novým. 
Ľubica Burešová uviedla, že v zmysle uzn. MsZ č. 410/15 Trenčiansky samosprávny kraj 
rieši odstránenie nájazdovej rampy a plechovej garáže pri budove bývalej polikliniky.  
  
MsZ uzn. č. 536/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  zrušilo uznesenie MsZ č. 410/15 zo dňa 
29.09.2015. 
Prezentácia:  17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsZ uzn. č. 537/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámenu nehnuteľností - 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 1940/2, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 343 m2 v celosti, parcela C KN č. 1940/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
158 m2 v celosti, parcela C KN č. 1940/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 25 m2 
v celosti, parcela C KN č. 1940/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 v celosti, 
(spolu s výmerou 979 m2) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, so sídlom 
v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425, za pozemok parcela registra CKN č. 22, 
zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou  1 419 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísaný 
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na LV č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 253/2015 zo dňa 01.04.2015, 
vyhotoveným spoločnosťou Green Touch, s.r.o., Veľký Klíž, úradne overeným Okresným 
úradom Prievidza, katastrálnym odborom pod č.: 376/2015 dňa 04.05.2015, z pozemku 
parcela registra C KN č. 20/1 a parcela registra C KN č. 22, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul.  a budovou bývalej 
polikliniky s  röntgenom, spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemky zastavané stavbami vo 
vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbami s podmienkou, že pred uzatvorením zmluvy TSK na vlastné 
náklady zabezpečí odstránenie plechovej garáže a nájazdovej rampy pri budove bývalej 
polikliniky.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
 
Ľubica Burešová podala informáciu, že platnosť a účinnosť Nájomnej zmluvy                           
č. 333/2011/NZ/2.2.2 v znení jej Dodatkov č. 1 - 4, uzatvorenej medzi Kongregáciou Dcér 
Božskej Lásky a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Prievidza ako prenajímateľmi a mestom 
Prievidza ako nájomcom, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti určené na prevádzku trhoviska 
na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi, končí dňa 31.12.2015. 
PaedDr. E. Porubcová sa pýtala, či  trhovisko po 30. 6. 2015 nebude prevádzkované.   
Primátorka mesta uviedla, že spol. ROC, a. s., má záujem o prevádzkovanie trhoviska pri 
OD Prior na Ul. G. Švéniho. Mesto uvidí, či sa tento zámer naplní a ak áno, nebude ďalej 
prevádzkovať trhovisko na Hviezdoslavovej ul.  Mgr. Alojz Vlčko dodal, že pokiaľ by mesto aj 
po 30. 6. 2016 prevádzkovalo trhovisko na Hviezdoslavovej ul., existuje možnosť na zníženie 
rozsahu prenajímaného pozemku.  
MsZ uzn. č. 538/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predĺženie platnosti a účinnosti 
Nájomnej zmluvy č. 333/2011/NZ/2.2.2 v znení jej Dodatkov č. 1 - 4 uzatvorenej medzi 
Kongregáciou Dcér Božskej Lásky a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Prievidza ako 
prenajímateľmi a mestom Prievidza ako nájomcom, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti 
určené na prevádzku trhoviska na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi, z dôvodu zabezpečenia 
prevádzky trhoviska v centre mesta Prievidza do 30.6.2016 a MsZ požiadalo primátorku 
mesta uzatvoriť Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 333/2011/NZ/2.2.2 v znení jej Dodatkov 
č. 1 – 4, uzatvorenej medzi Kongregáciou Dcér Božskej Lásky a Rímskokatolíckou cirkvou, 
Farnosť Prievidza ako prenajímateľmi a mestom Prievidza ako nájomcom, ktorým sa predĺži 
platnosť a účinnosť tejto zmluvy do 30.6.2016. 
Prezentácia:  16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 

K bodu 16) 
„Rôzne“ 

16.1) Mgr. Vlasta Miklasová, ved. odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov, predložila 
informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej v zmysle § 9a, ods. 2 Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo dňa 10.11.2015 na prenájom 
dočasne prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť, nebytový priestor školského bufetu v 
areáli Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza, súpisné č. 10554, v rozsahu výmery 
14 m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č. 2788/2, zapísaný na LV č. 8484 pre 
mesto v k. ú. Prievidza. Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom 
nehnuteľnosti  a to od spoločnosti RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, 
IČO:50037757, DIČ:1030022092, spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže. Mestská rada  
uzn. č. 575/15 zo dňa 1. 12. 2015 vyhodnotila  obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú Základnou 
školou, Mariánska ul. 554/19, Prievidza dňa 16.11.2015 v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo dňa 10.11.2015  ako úspešnú, vhodný súťažný návrh 
predložila spoločnosť RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice,  
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IČO:50037757, DIČ:1030022092. Mestská rada požiadala štatutárneho zástupcu Základnej 
školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza, riaditeľku školy, uzavrieť nájomnú zmluvu so 
spoločnosťou RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, IČO:50037757, 
DIČ:1030022092, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej ZŠ Mariánska ul. 554/19, Prievidza dňa 16.11.2015 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo dňa 10.11.2015  bol 
vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu 
na doplnkové stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy, 
doba nájmu -  nájom na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 (tri roky) s možnosťou 
výpovede bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace nájomné -  vo výške 40 € 
mesačne, cena za energie - elektrická energia podľa technickej dokumentácie zariadení 
umiestnených v prenajímaných priestoroch; kúrenie a voda v zmysle kalkulačného listu 
vypracovaného certifikovaným energetikom, úhrada nájomného  a energií – mesačne 
v zmysle vystavenej faktúry, platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania stravovacích 
služieb, víťaz súťaže sa zaväzuje predložiť projektovú dokumentáciu zariadení umiestnených 
v prenajímaných priestoroch z dôvodu určenia výšky ceny  za spotrebované energie do 10 
kalendárnych dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
 
16.2) Mgr. Vlasta Miklasová, ved. odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov, predložila  
informáciu o obchodnej verejnej súťaži o vhodnom súťažnom návrhu na uzavretie nájomnej 
zmluvy nebytového priestoru v areáli ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza, súpisné č. 10416 
v rozsahu výmery 9m2, nachádzajúci sa na pozemku parcela registra C KN č. 1940/26, na 
účel prevádzkovania školského bufetu. Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie 
nájomnej zmluvy nebytového priestoru – školského bufetu v ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, 
Prievidza, súpisné č. 10416 od spol. RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 
Bojnice. Mestská rada uznesením č. 579/15 dňa 1. 12. 2015 vyhodnotila obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú Základnou školou, Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi dňa 11.11.2015 na 
základe uznesenia MsZ č. 443/15 zo dňa 10.11.2015 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh 
predložila spoločnosť RADEMAR, s.r.o.  – obchodné meno, so sídlom Bojnice, Ul. Janka 
Kráľa 427/26. Mestská rada požiadala štatutárneho zástupcu Základnej školy, Ul. 
Rastislavova 416/4 v Prievidzi, riaditeľku školy, uzavrieť nájomnú zmluvu  so spoločnosťou 
RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, ktorej súťažný návrh na uzavretie 
nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej Základnou školou, Ul. Rastislavova 
416/4  v Prievidzi dňa 11.11.2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 443/15 zo dňa 10.11.2015 bol 
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu 
na doplnkové stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy, 
nájomné  – vo výške 20,00 €/mesiac a energie 20,00€/mesiac, úhrada nájomného  a energií 
– jedenkrát mesačne v zmysle vystavenej faktúry, doba nájmu –  určitá od 1.1. 2016 do 
31.12.2018 (tri roky) s trojmesačnou výpovednou lehotou aj bez udania dôvodu, platné 
oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení 
s predajom na priamu konzumáciu. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
 
16.3) Informáciu o zákonnej povinnosti uzavrieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov, o stave zakrytia a rekultivácie skládky Ploštiny a účelovo tvorenej finančnej 
rezerve a o legislatívnych zmenách v oblasti odpadového hospodárstva od 1. januára 2016 
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
 
Podľa ust. § 81 ods. 22 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch môže mesto pre nakladanie 
s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových  výrobkov zbieraných spolu s odpadmi 
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u obalov uzavrieť zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) pre 
obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. Zmluvu je možné vypovedať  60 
kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu. V prípade neuzavretia zmluvy bude 
koordinačným centrom  zlosovaním pridelená organizácia zodpovednosti výrobcov. 
V regióne hornej Nitry obce a mestá uzatvárajú tieto zmluvy prevažnej miere so 
spoločnosťou  NATUR-PACK, a. s., Kuzmányho 8, Žilina a zároveň spoluprácu s uvedenou 
spoločnosťou preferuje aj zmluvný partner pre nakladanie s odpadmi spoločnosť T+T, a.s., 
ktorý zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom v našom meste. Predmetná zmluva 
zo zákona nepodlieha režimu verejného obstarávania.   
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že pred rokovaním MsZ bola vykonaná kontrola stavu Skládky 
odpadov Prievidza – Ploštiny. Konštatoval, že v súčasnosti prebiehajú rekultivačné práce.  
Ďalej uviedol, že mesto má záujem, aby skládka bola uzatvorená v čo  najkratšom čase.  
Nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s účinnosťou od 1. 1. 2016 umožňuje už aj kontrolu 
pre mestá (obce) a teda mesto si môže vyžiadať od prevádzkovateľa skládky odpadov 
informáciu o výške finančnej účelovej rezervy. Mgr. Rudolf Fiamčík poznamenal, že spol. 
TEZAS prestala odoberať stavebný odpad. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že spoločnosť mala 
súdny spor so spol. T M G, a. s., prebieha aj trestné konanie v tejto veci.   
MsZ uzn. č. 541/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve so spol. NATUR-PACK, a. s., Kuzmányho 8, Žilina, predmetom ktorej bude 
uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, stanovisko 
mesta trvať v rámci stavebného a iného obdobného konania na dodržiavaní už schválených 
lehôt v rozhodnutiach, po dni 1.1.2016 uplatniť zákonný  postup na zistenie spôsobu 
nakladania a postup k prevádzkovateľovi skládky Ploštiny na zistenie zostatku prostriedkov 
účelovej finančnej rezervy  podľa  ust. § 19 ods. 1 písm. g), zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä v prípade zistenia pochybnosti 
dať podnet na konanie na príslušné orgány štátnej správy, naďalej uplatňovať výnimky podľa 
§ 81 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcich so zákona o odpadoch a s účinnosťou od 1.7.2016 
v nadväznosti na ustanovené poradie dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva,  
uplatňovať výnimku podľa § 81 ods. 18 písm. a) zákona o odpadoch. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
16.4)  Informáciu o povolení vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta Prievidza 
s výnimkou prejazdu cez Ulicu Š. Moyzesa s účinnosťou od 1.1.2016 predložil Ing. Štefan 
Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP. 
Ing. Štefan Bača uviedol, že od 1. 1. 2016 sa mení organizácia dopravy v centre mesta. 
Súčasťou navrhovaných zmien bude aj povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny. Vjazd 
cyklistov do pešej zóny nie je na Slovensku výnimkou.  Sprístupnenie centra bolo 
realizované v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine a pod.  Navrhované úpravy boli odporučené 
mestskou radou.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 542/15, ktorým MsZ zobralo informáciu na 
vedomie. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
16.5) Informáciu o pripravených projektoch predložil Mgr. Ivan Becna, ved. ref. pre projekty 
a investície.  

 
Mgr. Ivan Benca informoval o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána 
Nepomuckého, č. ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, premiestnenie na Námestie slobody a 
reštaurovanie“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Celkový rozpočet projektu je 
8860 €.  
MsZ uzn. č. 543/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom: 
„Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF“ 878/1-2 A. Hlinku, premiestnenie na 
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Námestie slobody a reštaurovanie“ a kofinancovanie projektu vo výške 443 € t. j. 5 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Cieľom projektu s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti... “ je zriadenie náučného 
chodníka v mestskom parku a vytvorenie príjemného verejného priestranstva.  
MsZ uzn. č. 544/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  predloženie projektu s názvom: 
„Náučný chodník nielen pre deti...“ a kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
16.6)  MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval o termínoch  zasadnutí orgánov 
mesta v I. polroku 2016. 
Rokovanie MsZ sú v I. polroku 2016 plánované takto: 9.2., 22.3., 26.4., 31.5., 28.6.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 545/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 17) 
„Interpelácie poslancov“ 

PaedDr. Eleonóra Porubcová hovorila o financiách, ktoré budú poskytnuté zo 
štátneho rozpočtu na lyžiarske výcviky pre žiakov. Konštatovala, že tieto financie budú 
prideľované na mestá.  Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že mesto dostáva tieto financie cez 
Okresný úrad, pravdepodobne sa do rozpočtu mesta dostanú cez rozpočtové opatrenie, 
odbor školstva a starostlivosti o občana vec  preverí.  
  
 Július Urík sa opätovne pýtal na mantinely, ktoré umiestnila spol. LICITOR pred 
bytovky na Gazdovskej ulici. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že vlastníci bytov mali 
záujem o parkovacie plochy.  Tie prekážky spoločnosť pred skolaudovaním odstránila a po 
skolaudovaní sa mantinely znova objavili.  Situácia je vážna a mesto vec rieši. Prišiel aj 
podnet od obyvateľov, že stavba bola skolaudovaná bez verejného osvetlenia. Tento podnet 
sa prešetruje na odbore výstavby, či vôbec táto podmienka je povinná alebo nie pri 
kolaudácii stavieb. Mesto má možnosť vstúpiť do súdneho sporu s touto spoločnosťou resp. 
dať návrh na odstúpenie od zmluvy prípadne iné ďalšie možnosti. Primátorka mesta dodala, 
že mesto situáciu preverí a bude odpovedať na interpeláciu písomne. 
 
 PaedDr. Eleonóra Porubcová požiada, aby mesto vyzvalo ŽSR o opravu prechodu 
cez železničný priechod.  
Ďalej poďakovala spol. T +T, a. s., za zodpovednú prácu (odvážanie odpadu od obyvateľov). 
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala, či nie je možné, aby pri prerokovávaní návrhov 
aspoň pri majetkoprávnych veciach, neboli čítané celé znenia uznesení a to z dôvodu 
skrátenia času rokovania MsZ.  Primátorka mesta uviedla, že požiadavku mesto preverí.  
 
MUDr. Peter Oulehle sa pýtal, či spol. Brose, s. r. o., začala stavať v priemyselnom parku.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že pred dvoma týždňami bolo vydané stavebné 
povolenie pre stavbu haly.  Práce sú vysoko aktívne. Primátorka mesta dodala, že čo sa týka 
cestnej komunikácie (obchvatu) bohužiaľ, z ministerstva mesto dostalo negatívnu odpoveď. 
 
 

K bodu 18) 
 „Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť 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 8. 12. 2015 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
                    Ing. Peter Paulík                  Bc. Viera Ďurčeková  
                        overovateľ I.                            overovateľ II. 
 
 
 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  16.12.2015  

 
 


