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

konaného d ňa 22. 3. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:         8. 00 h 
Ukončenie zasadnutia:    13. 50 h  
 
Prítomní poslanci:    23 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:  Ing. Roman Gonda, Ing. Peter Paulík 
 
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. 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. Katarína Andrejkovičová – ref. právnej kancelárie 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS 

Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
- 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  22 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:  Júliusa Uríka a Mgr. 
Ľubomíra Vidu. 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarínu Čičmancovú – za 
predsedníčku, Bc. Vieru Ďurčenkovú – za členku, Ing. Ľuboša Jelačiča  – za člena.  
MsZ uzn. č. 49/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila na schválenie program MsZ. 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
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3) Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2015 
4) Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 
5) Žiadosť o zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.  
6) Informácia  o zriadení špeciálnych tried MŠ na Športovej ulici v Prievidzi 
7) Požiadavka  na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie zóny v lokalite Pod 

banskou – zámer výstavby motorestu 
8) Majetkovoprávne veci  
9)  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) 
10)  R ô z n e 
11)  I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
12)  Z á v e r 

 
Návrh programu bodu „Rôzne: 
 
1) Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 541/15 (zosúladenie sídla zmluvnej strany – spol. NATUR 

– PACK, a.s.) 
2) Návrh na zmenu člena vo VVO č. V – Veľká Lehôtka 
3) Návrh na zmenu člena v komisii starostlivosti o obyvateľov 
4) Návrh na zmenu zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 
5) Návrh na zverejňovanie informácií podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na webovej stránke mesta 
Prievidza 

6) Návrh na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov 

7) Informácia ohľadom projektu  „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi“ 
 
Primátorka mesta uviedla, že z pracovných dôvodov musí odísť skôr z rokovania MsZ a 
požiadala, aby bod „Návrh na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov“  bol prerokovaný ešte počas jej prítomnosti, to zn. pred 
bodom „Majetkoprávne veci“. 
Poslanci k predmetnej požiadavke nemali výhrady.  
MsZ uznesením č. 50/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ  na 
deň 22. 3. 2016. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 2) 
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.  
V roku 2015  boli stavy príslušníkov a civilných zamestnancov MsP Prievidza stabilizované.  
Spolu k 31. 12. 2015 bol celkový stav zamestnancov 61, z toho príslušníkov MsP s odbornou 
spôsobilosťou – 42 a civilných zamestnancov – 19 (z toho je 9 zamestnancov – občanov so 
zníženou pracovnou schopnosťou tzv. chránené pracoviská MsP). 
Náčelník MsP v krátkosti informoval o činnosti MsP. Informoval o pulte centrálnej ochrany, 
o streleckých výsledkoch v súťažiach, o útulku pre psov a pod.  Ďalej vyzdvihol spoluprácu 
s MsP Bojnice, Nováky  a pod.  Zároveň pozval všetkých prítomných na 13. ročník osláv 
„Dňa polície“. Akcia sa uskutoční na prievidzskom letisku dňa 3. júna 2016. 
Poslankyne PaedDr. Eleonóra Porubcová a Mgr. Zuzana Vrecková hodnotili spoluprácu 
s MsP Prievidza ako veľmi dobrú  a to predovšetkým v oblasti školstva.  
MsZ uznesením č. 51/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej 
polície Prievidza za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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K bodu 3) 

 Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2015 predložil JUDr. Ján Martiček, 
konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
V druhom polroku 2015 bolo pridelených 28 bytov, z toho 26 na Ciglianskej ceste, 1 byt na 
Gazdovskej ulici a 1 byt na Kútovskej ulici v Prievidzi.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn.č. 52/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mestské organizácie často vymáhajú nájomné, dlžníkov 
riešia aj formou splácania dlhu formou splátkových kalendárov. Z dôvodu zjednodušenia 
a urýchlenia procesu sa navrhuje doplniť bod č. 7.5.3 o povolení splátok, odklade platenia, 
o dočasnom upustení od vymáhania alebo o odpustení pohľadávky tak, že do 1000 € 
vrátane rozhoduje primátor mesta a s výnimkou odpustenia pohľadávky štatutár mestskej 
organizácie.“ 
Komisie MsZ k predmetnému návrhu pripomienky nemali.  
MsZ uznesením č. 53/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k Internej 
smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Žiadosť o zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., predložil 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., konateľ spoločnosti.  
 
MsZ v Prievidzi dňa 22.9.2015 prijalo uznesenie č. 389/15, ktorým schválilo, aby spoločnosť 
Prievidza Invest, s.r.o., uspokojila ako záložca pohľadávku záložného veriteľa Prima banky, 
a.s., vo výške 525 174,11 €, ktorú zabezpečovala na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej              
v roku 2010 so spoločnosťou ARCHER INVEST, s.r.o. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., uviedol, že boli vykonané právne kroky, rokovania                          
s konateľom spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o. Spoločnosť nie je aktuálne schopná plniť 
záväzok, nedisponuje finančnými prostriedkami ani iným majetkom,  a preto svoj dlh voči 
Prievidza Invest, s.r.o., dobrovoľne neuhradí.  Na vymoženie pohľadávky 525 174,11 € 
prostredníctvom súdu je potrebné pri podaní žaloby zaplatiť súdny poplatok, ktorý 
predstavuje 6 % z hodnoty predmetu sporu. V prípade, že by spoločnosť Prievidza Invest, 
s.r.o.,  žalovala zaplatenie tejto sumy na súde,   musela by zaplatiť súdny poplatok vo výške 
31 510,45 €. Obec (mesto) však zo zákona má možnosť odpustenia od súdneho poplatku.  
Z tohto dôvodu je predložený na rokovanie MsZ návrh, aby pohľadávka spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o., voči ARCHER INVEST, s.r.o.,  bola prostredníctvom zníženia základného 
imania spoločnosti postúpená mestu Prievidza, a aby mesto Prievidza ako žalobca, ktoré má 
možnosť podľa § 4 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch dosiahnuť 
oslobodenie od súdneho poplatku, žalovalo ARCHER INVEST, s.r.o., o zaplatenie tejto 
pohľadávky. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., dodal, že od spáchania skutku prešli tri roky, 
a teda trestné stíhanie je neprípustné.  Michal Dobiaš sa pýtal, ši mesto v tejto veci rokovalo 
aj s Prima bankou?  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. mu dal kladnú odpoveď s tým, že banka 
postup v tejto veci nevysvetlila, a mesto zatiaľ neurčilo, či bude žalovať aj banku. Mgr. Rudolf 
Fiamčík poznamenal, že podľa jeho názoru bude výsledok tohto sporu nulový.  JUDr. Ing. 
Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že s týmto názorom sa on osobne nestotožňuje.  
MsZ uznesením č. 54/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zníženie základného imania 
spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., o  pohľadávku voči ARCHER INVEST, s.r.o., vo výške 
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525 174,11 € z dôvodu založenia možnosti žalovať ARCHER INVEST, s.r.o., o zaplatenie 
pohľadávky  bez povinnosti zaplatiť súdny poplatok. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Informáciu o zriadení špeciálnej MŠ ako  organizačnej zložky Spojenej školy 

internátnej v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu, Trenčín ako elokovaného 
pracoviska v MŠ Športová ulica ku dňu 1.9.2016 predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca 
odboru školstva a starostlivosti o obyvateľa.  
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že Spojená škola internátna  získala finančné prostriedky na 
prevádzku dvoch špeciálnej MŠ, nemá však vhodné priestory, a preto požiadala mesto 
Prievidza o prenájom dvoch tried v priestoroch MŠ na Športovej ulici v Prievidzi. V jednej 
triede by bola poldenná prevádzka a v druhej triede celodenná prevádzka spolu pre 16 detí.  
V súčasnosti mesto Prievidza prevádzkuje v MŠ Ul. Vl. Clementisa jednu triedu pre deti so 
zdravotným znevýhodnením. Momentálne túto triedu navštevuje 5 detí.  
Zo strany vedenia Spojenej školy internátnej bolo iniciované stretnutie s rodičmi detí 
navštevujúcich špeciálnu triedu v MŠ na Ul. Vl. Clementisa.  Následne bolo zvolané  
stretnutie aj z odboru školstva a starostlivosti o občanov, kde boli rodičom predložené 
informácie o zriadení nových tried a ponúknutá možnosť navštevovať tieto triedy.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla,  že ju oslovili rodičia detí navštevujúcich špeciálnu 
triedu v MŠ na Ul. Vl. Clementisa a podporila zachovanie tejto triedy.  Konštatovala, že ide 
o deti prevažne s vývinovými poruchami, pre ktoré je dôležitý stabilný kolektív, stabilná pani 
učiteľka.  Mgr. Vlasta Miklasová dodala, že mesto v tejto chvíli neruší túto triedu, len 
informuje rodičov o nových možnostiach. Primátorka mesta dodala, že pani učiteľke z MŠ Ul. 
Vl. Clementisa bola ponúknutá možnosť prestúpiť do novovzniknutých tried v MŠ na 
Športovej ulici. Ďalej konštatovala, že časom uvidíme, aká bude potreba resp. naplnenosť 
nových tried.  
Poslanec Michal Dobiaš sa pýtal, kde bude umiestnené MC Slniečko, ktoré využívalo 
priestory tried MŠ na Športovej ulici.  
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že s MC Slniečko mesto od minulého roka komunikuje 
o možných nových priestoroch, boli im ponúknuté priestory v CVČ Spektrum a v MŠ na 
Malonecpalskej ulici.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 55/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 7) 
Požiadavku spoločnosti LKKH, s. r. o., na obstaranie Územnoplánovacej 

dokumentácie zóny v lokalite Pod banskou – zámer výstavby motorestu predložil Ing. Štefan 
Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP.  
MsR odporučila schváliť 100 % financovanie zmeny ÚP žiadateľom.  Ing. Štefan Bača 
upozornil na riziko nejasného výsledku zmeny ÚP. 
Ing. Štefan Bača uviedol, že mesto má v tejto časti zámer budovať cintorín a je tu 
navrhovaná rýchlostná komunikácia R2.  
MsZ uznesením č. 56/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo obstaranie Územného 
plánu zóny v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v platnom znení  – funkčnopriestorový blok č. 7-2-2 podľa záväznej časti Územného plánu 
mesta Prievidza, na základe žiadosti spoločnosti LKKH, s.r.o., Ladomerská Vieska č. 480, 
965 01 Ladomerská Vieska,  oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 
územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny 
od spoločnosti LKKH, s.r.o., Ladomerská Vieska č. 480, 965 01 Ladomerská Vieska  
prípadne od vlastníkov priľahlých nehnuteľností vo výške  100 % z celkových nákladov na 
obstaranie. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

10) 
„Rôzne“ 

10.6) JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o návrhu na začatie 
konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 
JUDr. Katarína Macháčková informovala, že na základe nominácie od Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., bola v čase od 01.06. 2015 do 03.03. 2016 členkou dozornej 
rady Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska 
cesta 5, Banská Bystrica. Do tejto funkcie bola nominovaná ako zástupca samosprávy bez 
finančného nároku. Nakoľko vznikli pochybnosti, či zastávanie tejto funkcie je v zmysle 
platnej legislatívy prípustné, funkcie členy sa k 3. 3. 2016 primátorka mesta vzdala.  
JUDr. Martin Lukačovič sa pýtal, či mestu nejaká advokátska kancelária vypracuje k danej 
veci stanovisko. Primátorka mesta uviedla, že ona tento postup odporúča.  JUDr. Martin 
Lukačovič uviedol, že  podnetom by sa mala zaoberať komisia na ochranu verejného 
záujmu.  Helena Dadíková uviedla, že komisia sa touto vecou bude zaoberať na svojom 
zasadnutí dňa 31.3.2016. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že zo zákona má MsZ  
právomoc rozhodnúť o pokute (v zmysle zákona 6 mesačný plat primátora mesta) a dodal, 
že podporuje spracovanie odborného stanoviska k danej veci.  JUDr. Róbert Pietrik 
zdôraznil, že za vykonávanie tejto funkcie primátorka mesta nepoberala žiaden príjem.  
MsZ uznesením č. 57/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložilo zabezpečiť od advokátskej 
kancelárie stanovisko, či členstvo JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta Prievidza, 
v dozornej rade Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., so sídlom 
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,  bolo v rozpore s ústavným zákonom č. 357/2004 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 8) 
 Žiadosti v rámci bodu „Majetkoprávne veci“ predložila Ľubica Burešová, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s. r. o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Priehradná 
1690/30, požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 
časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 5258/1, 
ostatné plochy s výmerou 2 069 m2, parcela registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy 
s výmerou 2 945 m2, parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 34 698 m2, parcela registra E KN č. 5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  2 
543 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – montáž podzemných NN káblových vedení  pre 
stavbu „8945 -Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 
a NNK vývod“ v rozsahu približne 202 m2. 
K žiadosti prijalo  MsZ uzn.č. 58/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Róbert Fleischer a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. Kuzmányho 21, požiadali 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 344/16, ostatná plocha 
s výmerou 1990 m2 a parcela registra E KN č. 344/17, ostatná plocha s výmerou  244 m2 
prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zriadenie troch parkovacích miest (v 
predpokladanom rozsahu 48 m2). 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 59/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku. 
 

K bodu 9) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

V rámci tohto bodu požiadala o slovo Ing. Jana Michaličková, ktorá sa vo svojom 
vystúpení vrátila k odpovedi na sťažnosť, ktorú vybavovala komisia MsZ na to zriadená.               
Ing. Jana Michaličková konštatovala, že  na novembrovom MsZ sa sťažovala na postup proti 
prešetrovaniu sťažnosti touto komisiou.  Podľa jej vyjadrenia sa táto sťažnosť mala 
považovať za novú sťažnosť a vyzvala členov komisie, aby sa venovali tomu, na čo bola 
predmetná komisia zriadená s dodaním, že o 60 pracovných dní opätovne vystúpi na 
rokovaní MsZ.  

Július Urík, poslanec MsZ, reagoval na vystúpenie Ing. Jany Michaličkovej s tým, že 
v čase, keď pôsobila na meste Prievidza ako hlavná kontrolórka mesta (asi pred 8 rokmi), 
podal sťažnosť na p. Kotiana vo veci riešenia problematiky v súvislosti s futbalovým 
štadiónom a konštatoval, že dodnes táto sťažnosť nie je vyriešená.  

 
Keďže žiadny ďalší obyvateľ mesta nepožiadal o slovo, rokovanie MsZ pokračovalo 
prerokovávaním žiadostí a návrhov v rámci bodu „Majetkoprávne veci“. 
 

K bodu 8) 
Žiadosti v rámci tohto bodu predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Spoločnosť PROSPEKT, s. r. o., so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 2, zastúpená 
spoločnosťou DRAFT STUDIO s. r. o., so sídlom v Žiline, Moyzesova 12, požiadala o 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 8 533 m2, parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431 
m2 a parcela registra CKN č. 370/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  1 942 m2,  
právo uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky s chráničkou (v predpokladanom rozsahu 17 
m2) a strpieť vjazd na pozemok  parc. č. 528/324 cez časť pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza, parc. registra C KN 542/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 533 m2 (v 
predpokladanom rozsahu 26 m2). 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 60/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová, poslankyňa MsZ, požiadala primátorku mesta, aby mohla 
predložiť poslanecký návrh v súvislosti s aktuálnymi teroristickými útokmi v Bruseli.  
Na základe poslaneckého návrhu prijalo MsZ uznesenie č. 61/16, ktorým vyhlásilo: 
„My, poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, sme  s hlbokým znepokojením prijali 
správu o opätovných teroristických útokoch v Bruseli či kdekoľvek v Európe i na celom svete. 
Vyjadrujeme hlbokú sústrasť všetkým pozostalým a vyzývame všetkých slušných slobodných 
občanov EÚ, aby spojili svoje sily v boji proti terorizmu a extrémizmu vo všetkých jeho 
podobách.“ 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, sa ospravedlnila a poverila vedením 
rokovania JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,  zástupcu primátorky mesta.  
 
Ľubica Burešová predložila  žiadosť MUDr. Silvie Hrnkovej, trvalý pobyt Prievidza, 
Svätoplukova ul. 88/12,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
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na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3871/105, 
ostatné plochy s výmerou 341 m2  a parcela registra E KN č. 3871/106, ostatné plochy 
s výmerou 1705 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky k prístavbe 
a prestavbe objektu na ambulanciu lekára (v predpokladanom rozsahu 17 m2). 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 62/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Ing. Mária Karpišová a Milan Karpiš, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 
740/50,  požiadali MsZ o  prehodnotenie  rozšírenia  vecného  bremena  za odplatu  
(schváleného  uznesením  MsZ č. 509/15 zo dňa 08.12.2015). 
MsZ uzn.č. 63/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ č. 509/15 zo dňa 
08.12.2015 (ktorým bolo schválené rozšírenie vecného bremena za odplatu) a schválilo 
schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 148/10 zo dňa 25.05.2010.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Branislav Stejskal, trvalý pobyt Prievidza, Mojmírova ul. 196/6, požiadal o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. 
Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911m2 právo 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky a NN prípojky (v predpokladanom rozsahu 
10 m2) k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. č. 460/2 a č.463/2. 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 64/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Právna kancelária pripravila návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 179/15 zo dňa 27.04.2015 na 
základe doloženého Geometrického plánu č. 43/2016 Katarínou Krpelanovou, a to o uloženie 
inžinierskych sietí – elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rodinného domu aj na časti 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN  č. 7056/3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1196 m2. 
MsZ uznesením č. 65/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ                 
č. 179/15 zo dňa 27.04.2015. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Právna kancelária navrhla doplniť uznesenie MsZ č. 510/15 zo dňa 08.12.2015, ktorým bolo 
schválené 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“ a to o text: „Táto podmienka bude 
súčasťou vyjadrenia vlastníka pozemku v stavebnom konaní a v ohlásení stavebného 
úradu.“ 
MsZ uzn. č. 66/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie uznesenia MsZ                      
č. 510/15 zo dňa 08.12.2015. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
Žiadosti o nájom predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová, ref. právnej kancelárie.  
 
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila  žiadosti troch spoločností o nájom pozemkov na 
Námestí slobody v Prievidzi za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že pri schválení predmetných žiadostí treba 
požadovať od prevádzkovateľov vonkajších terás kvetinovú výzdobu.  
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K žiadosti spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2, o rozšírenie 
predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 33/2012 z pôvodných 40 m² z pozemku parcela reg. 
C KN č. 2122/1 na 100 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku 
počas celého roka prijalo MsZ uzn. č 67/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania 
 
K žiadosti spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2, o umiestnenie 
vonkajšieho výdajného a obslužného miesta s rozmermi 3 x 2 m (umiestneného už v rámci 
prenajatého pozemku slúžiaceho ako vonkajšie sedenie so záberom počas celého roka) bez 
potreby prívodu vody a kanalizácie, bez pevných základov, na účel prípravy a výdaja 
niektorých nápojov prijalo MsZ uzn. č. 68/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 17 proti, 2 sa zdržali. 

 
K žiadosti Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69, o nájom pozemku parcela 
registra C KN č. 2122/1 ostatné plochy v k.ú. Prievidza, na účel vybudovania vonkajšieho 
sedenia  s celoročným záberom na  Námestí slobody č. 31, a to pri kaviarni Caffe Trieste 
v rozsahu výmery 20 m2 (2m x 10m) a oproti kaviarni Caffe Trieste v rozsahu  výmery 60 m2 
(4m x 15m), prijalo MsZ uzn. č. 69/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
K žiadosti FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Námestie slobody č. 36, o nájom častí  
pozemkov, parcela registra C KN  č. 2109/2 a parcela registra C KN č. 2122/1 v k. ú. 
Prievidza, a to v rozsahu výmery -  sedenie oproti budove  36 m2 (9m x 4m), 35 m2 pred 
kaviarňou (7m x 5m), existujúca terasa 28 m2 (5,5 x 5 m), trampolína 4 m2 (2m x 2m), na účel 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom pozemku na Námestí slobody, prijalo MsZ uzn. 
č. 70/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 
K žiadosti Jána Mihálika, trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ulica 647/62, o nájom 
pozemkov parcela reg. C KN č. 5767 v rozsahu výmery 23 m² a parcela reg. E KN č. 1047/7 
v rozsahu výmery 60 m², na záhradkárske účely, prijalo MsZ uzn.č. 71/16, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
K žiadosti Petra Mokrého, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, o nájom častí pozemkov,  
parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m2 a  
parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 263 m2, na 
záhradkárske účely, prijalo MsZ uzn. č. 72/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali. 
 
Roman Jaško, miesto podnikania Prievidza, Richtárska 333/1, požiadal o nájom pozemku 
parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy, na účel vybudovania detského ihriska pred 
kaviarňou v KaSS v Prievidzi na Ul. F. Madvu č. 11, v rozsahu výmery  660 m2. Žiadateľ 
prevádzkuje kaviareň v priestoroch Domu kultúry.  
MsZ uzn. č. 73/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenajať majetok za 
cenu 1,00 € do času vybudovania detského ihriska a jeho odovzdania do majetku mesta. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
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K žiadosti Stanislav Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, o nájom nehnuteľnosti – 
časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
2500 m², od 1.5.2016 do 31.10.2016, na účel prevádzkovania motokárovej dráhy prijalo MsZ 
uzn. č. 74/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
K žiadosti spol. AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 
39, o nájom pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14 v rozsahu výmery 3105 m², na účel 
zriadenia prevádzky  AUTOCENTRA  AAA  Auto, predaj nových a ojazdených vozidiel, 
prijalo MsZ uzn. č. 75/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 18 proti 
 
K žiadosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelický cirkevný 
zbor ECAV Zemianske Kostoľany Farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza o nájom 
pozemku parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy, na účel oplotenia pozemku okolo 
kostola,  z dôvodu znečisťovania kostola a jeho okolia a vybudovania verejne prístupného 
parku v rozsahu výmery  približne 2 500 m2, prijalo MsZ uzn. č. 76/16, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 proti 
 
Ladislav Bešeny GASTROFIVE, miesto podnikania Jegorovovo námestie 900/4, Košice - 
Dargovských hrdinov, požiadal o nájom pozemku parcela reg. C KN č. 5086/56 v rozsahu 
výmery 4 m², na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého 
roka. Ide o lokalitu sídliska Zapotôčky. Poslanec Mgr. Ľubomír Vida uviedol, že okolo 
prevádzky žiadateľa (stánok s občerstvením) býva často neporiadok, smeti prevádzkar 
vyhadzuje do mestský košov a zároveň upozornil na vybudovanú vyvýšenú podlahu pred 
stánkom.  Ing. Katarína Andrejkovičová uviedla, že na tomto mieste bol vykonaný štátny 
stavebný dohľad. 
MsZ uzn. č. 77/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  nájom žiadaného  majetku 
mesta. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 1 sa zdržal 
  
Ing. Martin Bugár, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa 32  a Peter Bugár, trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. J. Červeňa 32, požiadali o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti 
pozemku parcela registra C KN č. 4996/7, ostatné plochy v rozsahu výmery 34 m2, na účel 
zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého roka, a to od 
01.04.2016. 
Ing. Branislav Bucák uviedol, že obyvatelia priľahlého domu nesúhlasia so zriadením terasy, 
spísali k tomu aj petíciu, zároveň sa zasadnutia výboru zúčastnil aj zástupca bytového domu, 
kde boli poslanci požiadaní, aby prezentovali stanovisko týchto obyvateľov.  Mgr. Ľubomír 
Vida uviedol, že VVO č. 3 sa stotožnil so stanoviskom obyvateľov a neodporučil žiadosť 
schváliť.  
MsZ uznesením č. 78/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo nájom predmetného 
pozemku.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov proti, 1 sa zdržal.  
 
Spoločnosť Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27,  
požiadala o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemkov parcela registra C KN č. 
5413/1 a č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, ktoré na základe Nájomnej zmluvy             
č. 13/2006 užíva na účel výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s., Obchod. 
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Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta, ktorá chce 
rozostavanú stavbu „Obytný dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv a povinností do 
vlastníctva spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27. 
MsZ uznesením č. 79/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer a spôsob prenájmu 
predmetnej nehnuteľnosti.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
Spoločnosť LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Tatranská 295, IČO: 
36 021 237, požiadala o nájom prebytočného majetku, nehnuteľnosti – časť pozemku 
parcela registra C KN č. 4870/1, k. ú. Prievidza, ostatné plochy, s výmerou 27 m², na účel 
vybudovania/dobudovania parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti stavby (polyfunkčný 
objekt) v užívaní žiadateľa, ktorý už má na tento účel v nájme od mesta Prievidza časť tejto 
parcely s výmerou 290 m2. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 07.03.2016. 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 80/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia:  20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Spojená škola internátna, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, požiadala o nájom 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vedených na LV 1 - nebytových priestorov, a to triedy 
s priľahlými miestnosťami na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a triedy s priľahlými 
miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2, pavilónu bývalých detských jaslí 
v objekte Materskej školy na Športovej ulici, súp. č.  III. 134/34, na parcele č. 2553/1 
a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria, 
v rozsahu výmery 2200 m2, na účel vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. 
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 81/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia:  20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Prievidza požiadalo právnu kanceláriu o 
usporiadanie majetkových vzťahov k mostnému telesu na Košovskej ceste,  na parcele E KN 
č. 2323/203  a o usporiadanie pozemkov parc. registra C KN č. 1457/4 a č. 1871/6 
v súkromnom vlastníctve, na ktorých sú umiestnené chodníky v napojení na mostné teleso 
a miestne komunikácie, z dôvodu rekonštrukcie mostného telesa. 
MsZ uznesením č. 82/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne 
usporiadanie mostného telesa na Košovskej ceste, majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra  C KN č. 1457/4 a č. 1871/6 v súkromnom 
vlastníctve, na ktorých sú umiestnené chodníky v napojení na mostné teleso a miestne 
komunikácie, do vlastníctva mesta Prievidza, a to formou kúpy za cenu 11,62 €/m2,  MsZ 
schválilo majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Prievidza, pozemok pod mostným 
telesom na Košovskej ceste,  parcela registra E KN č. 2323/203, vo vlastníctve Slovenskej 
republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., pre mesto Prievidza, 
formou prevodu, nájmu alebo zriadením vecného bremena za odplatu.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Prievidza požiadalo o usporiadanie 
majetkových vzťahov k stavbe - objektu „Podchod pre peších pod komunikáciou Nedožerská 
cesta“, nachádzajúci sa na pozemkoch parcela registra C KN č. 5258/5, č. 5172/47, č. 
5172/48 a parcela registra     E KN č. 1-736, všetky vo vlastníctve mesta Prievidza, Stavba – 
objekt „Podchodu“ je súčasťou pripravovaného investičného zámeru mesta „Chodník - 
Nedožerská cesta v Prievidzi“, pre ktorý je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie. 
MsZ uznesením č. 83/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne 
usporiadanie stavby - objektu „Podchod pre peších pod komunikáciou Nedožerská cesta“. 
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Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  
 
Ing. Vitalij Zajec, trvalý pobyt Prievidza, Šumperská ul. č. 43/25,  požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely registra C KN  č. 6652/22, záhrady 
a z parcely registra C KN č. 6652/25, záhrady, spolu v rozsahu výmery 600 až 800 m²,  na 
účel výstavby rodinného domu v rámci individuálnej bytovej výstavby. 
MsZ uznesením č. 84/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj predmetného 
majetku mesta.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 3 poslanci za, 17 proti, 1 sa zdržal 

 
Peter Mokrý, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, požiadal o kúpu pozemkov,  parcela 
registra C KN č. 6284/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 a  parcela registra C 
KN č. 6284/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku, scelenia pozemku. 
Ľubica Burešová uviedla, že MsR uložila právnej kancelárii úlohu vyzvať p. Petra Mokrého, 
aby si podal žiadosť o nájom predmetného pozemku.  
MsZ uznesením č. 85/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj žiadaného 
majetku mesta. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 2 sa zdržali 
 
Ľubica Burešová predložila niekoľko žiadostí o kúpu pozemkov na Fialkovej ulici na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.  
Mestská rada sa dlhodobo zaoberala problematikou usporiadania majetkových vzťahov, 
pričom odporučila odpredať pozemky za cenu podľa znaleckého posudku t. j. 9,05 €/m2 
(oplotené časti pozemkov) a ostatné časti pozemkov (neoplotené) za cenu podľa znaleckého 
posudku zníženú o 75 %. 
 
K žiadosti Marty Bohovičovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 30,  o kúpu nehnuteľností 
- pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5985,  záhrady s výmerou 211 m2, 
v celosti a parcela registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2, 
v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, prijalo MsZ uzn. č. 86/16, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
K žiadosti Stanislava Oboňu a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 28, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5981,  záhrady 
s výmerou 172 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/7, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 51 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, prijalo MsZ 
uzn. č. 87/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
K žiadosti Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 741/26, o kúpu 
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5979,  záhrady 
s výmerou 170 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/8, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 56 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, prijalo MsZ 
uzn. č. 88/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
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K žiadosti Mgr. Andreja  Benzíra, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny 247/27, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5941/9, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 66 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 
prijalo MsZ uzn. č. 89/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
K žiadosti Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 739/22, o kúpu 
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5973,  záhrady 
s výmerou 178 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/10, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 78 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, prijalo MsZ 
uzn. č. 90/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
K žiadosti Jiří Horského a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 730/20, o kúpu    
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5970,  záhrady 
s výmerou 176 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/11, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 83 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, prijalo MsZ 
uzn. č. 91/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Ján Ťapušík, trvalý pobyt Lehota pod Vtáčnikom, Rázusova ulica 785/4,  Jozef Ťapušík, 
trvalý pobyt Prievidza, Jedľová ul. 421/11, a Darina Králiková, trvalý pobyt Prievidza, Ružová 
ul. 101/24, požiadali o kúpu nehnuteľností – pozemkov parcela C KN č. 8071/2 a 8069/2 
spolu v rozsahu výmery 163 m² ako pozemkov bezprostredne priľahlých k nehnuteľnostiam 
v spoluvlastníctve žiadateľov.  
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 92/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 15 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za 
 
Spoločnosť Facehome, s.r.o., so sídlom v Žiline, Ul. Antona Bernoláka č. 13/14, požiadala 
o kúpu nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 417/6, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 225 m2, v celosti a časti parcely registra C KN č. 
417/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 300 m2, prípadne o zámenu za 
nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, a to za novovybudovanú komunikáciu s chodníkom 
na Golfovej ul. v celkovej dĺžke 302 m a výmere 2 156 m2, vrátane pozemku pod 
komunikáciou s chodníkom parcela registra C KN č. 528/214 vo výmere 2 156 m2, na účel 
vybudovania novej zástavby rodinných domov. Spoločnosť navrhla určiť výšku hodnoty 
nehnuteľnosti znaleckým posudkom. 
MsZ uznesením č. 93/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj predmetného 
majetku mesta. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov proti 
 
Ing. Ľubora Schlossára, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ulica č. 595/48, požiadal 
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností – zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcely registra E KN č. 2559/2, orná pôda v rozsahu výmery 1350 m2, zapísanej na LV č. 
590 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemky parcela registra E KN č. 2529, orná pôda a   
parcela registra C KN č. 1213/2, ostatná plocha spolu s výmerou  500 m2, vo vlastníctve 
mesta Prievidza, zapísaná na LV č. 1, za účelom scelenia pozemku. 
MsZ uznesením č. 94/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľností formou zámeny pozemkov. 



13 
 

Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 14 proti, 1 sa zdržal 
 
Vlastníci garáží na Sadovej ulici v Prievidzi - Radomír Ondrášek, trvalý pobyt Ulica A. 
Rudnaya 198/7, Prievidza a Marián Hučín, trvalý pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza 
požiadali o nájom pozemkov pod stavbami garáží v ich vlastníctve, na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží. Ľubica Burešová uviedla, 
že právna kancelária eviduje aj žiadosti vlastníkov garáží o zníženie kúpnej ceny. Tieto 
žiadosti budú prerokované v komisiách MsZ.  
MsZ uznesením č. 95/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer a spôsob nájmu.   
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Spoločnosť HRIKO, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Zadná ul. č. 1941/7, požiadala o kúpu 
nehnuteľností – časti pozemku a časti objektu v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN                
č. 829/6 ,  zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 78 m2 a časť objektu bývalej II. ZŠ 
S. Chalupku v rozsahu výmery 55 m2, ktorý sa nachádza na pozemku parcela registra C KN 
č. 829/10, na účel umiestnenia prístavby k objektu spoločnosti HRIKO, s.r.o., a na doplnenie 
spevnených plôch. 
MsZ uznesením č. 96/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj majetku mesta, 
predmetnej nehnuteľnosti. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 16 proti 
 
MsZ sa opätovne zaoberalo žiadosťou spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., 
so sídlom Bratislava – STARÉ MESTO, Štúrova 12,  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza,  
parcela registra C KN č. 3983/8  v rozsahu výmery 16 m2, na účel vybudovania parkoviska 
a spevnených plôch.  Zároveň spoločnosť DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., požiadala 
o súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka v k. ú. Prievidza, na pozemku vo 
vlastníctve mesta v zmysle projektovej dokumentácie AD 113/2015 a jeho následné 
odovzdanie do majetku mesta.  
Ľubica Burešová uviedla, že na základe odporučenia MsR bol vypracovaný znalecký 
posudok, ktorý ohodnotil cenu pozemku na 81,78  €/m2.  So spoločnosťou boli vedené 
rokovania, na základe ktorých spoločnosť podpísala darovaciu zmluvu – poskytnutie 
finančného daru vo výške 2 000 € na vybudovanie workoutového ihriska. 
MsZ uzn. č. 97/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer   mesta  Prievidza  predať 
žiadaný prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na účel vybudovania 
parkoviska  spevnených plôch, za cenu 81,78  €/m2. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 98/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas mesta s prekládkou 
a vybudovaním chodníka v k. ú. Prievidza, na pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle 
projektovej dokumentácie AD 113/2015 a jeho následné odovzdanie do majetku mesta  pre  
spoločnosť  DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom Bratislava – STARÉ MESTO, 
Štúrova 12, s podmienkou odovzdania do majetku mesta darovacou zmluvou časť pozemku 
vo vlastníctve spoločnosti,  novovytvorená parcela registra C KN č. 3984/77 s výmerou 20 
m2, v zmysle Geometrického plánu č. 112/2015, vyhotoveným  spoločnosťou GEOmark, s. r. 
o., Prievidza.    
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Ladislav Baláž, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ulica 151/35, vlastníka garáže na Ulici za 
depom v Prievidzi, požiadal o kúpu pozemku pod stavbou garáže súpisné č. III. 985 vo 
vlastníctve žiadateľa a o prehodnotenie výšky kúpnej ceny. Mestská rada sa na svojom 
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rokovaní zaoberala žiadosťou a odporučila prevod nehnuteľnosti schváliť za stanovenú cenu 
MsZ t. zn. 41, 30 €/m². 
MsZ uzn. č. 99/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta – nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Prievidza, na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III. 
985  vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 41, 30 €/m². 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za               
 
Eduard Mokráš a manž. Denisa, spoločne trvalý pobyt Ulica I. Krasku 708/12, Prievidza, 
vlastníci garáže na Ulici za depom v Prievidzi, požiadali o kúpu pozemku pod stavbou garáže 
súpisné č. III. 988, ktorá je v ich vlastníctve.  
MsZ uzn. č. 100/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta – nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Prievidza, na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III. 
988  vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 41, 30 €/m². 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za               
 
Ing. Milan Kováčik a manž. Zoja, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Žarnova 859/4, Prievidza, 
vlastníci garáže na Ulici za depom v Prievidzi, požiadali o kúpu pozemkov priľahlých k stavbe 
garáže súpisné č. II. 825 v ich vlastníctve. 
Ľubica Burešová uviedla, že mesto vyzvalo vlastníkov, aby si odkúpili aj preluky medzi 
garážami. 
MsZ uzn. č. 101/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  prevod prebytočného majetku 
mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza, pozemky, ktoré sú bezprostredne priľahlé 
k stavbe garáže súpisné č. II. 825  vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 41, 30 €/m². 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za  
 
Ľubica Burešová predložila žiadosti o kúpu bytov na Ul. M. Falešníka v Prievidzi.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že  úroková sadzba 5,05 %  pri platení za byt 
v splátkach sa jej zdá vysoká, konštatovala, že mesto by malo túto sadzbu prehodnotiť.  
 
Matej Brand, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a Jolana Bartošová, trvalý 
pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza požiadali o kúpu nehnuteľností – bytu č. 24 na 2. 
poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela 
C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3481/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 
pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza. Zámer bol zverejnený 
na úradnej tabuli mesta dňa 18.02.2016. 
MsZ uzn. č. 102/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta - nehnuteľnosti – bytu č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné      
č. 434. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Jozef Kotlár a manželka Zuzana Kotlárová, obaja trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, 
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľností – bytu č. 25 na 2. poschodí vo vchode č. 14 
bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 
a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 pre Jozefa 
Kotlára a manželku Zuzanu Kotlárovu, obaja trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, 
Prievidza. 
MsZ uzn. č. 103/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza previesť 
prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti – byt č. 25 na 2. poschodí vo vchode č. 14 
bytového domu súpisné č. 434 pre Jozefa Kotlára a manželku Zuzanu Kotlárovu, obaja trvalý 
pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Ľubica Burešová uviedla, že byty v bytovom dome na Ul. M. Flaešníka 434, ktoré nie sú 
predmetom prevodu, budú odpredané formou obchodnej verejnej súťaže.  
 
Vladislav Uhliar a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa č. 656/36, požiadali 
o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4850, záhrada 
s výmerou 72 m2, v celosti, na účel rozšírenia záhrady. MsZ uzn. č. 104/16, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta predať prebytočný majetok mesta, za cenu 20,00 
€/m2, pre Vladislava Uhliara a manž., na účel rozšírenia záhrady.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Aleny Drozdová, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny č. 689/52, požiadala o zrušenie 
predkupného práva na  nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela registra C KN č. 
7056/99, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m², na ktorej sa nachádza stavba 
rodinného domu so súpis. č. 689 a parcela registra C KN č. 7056/47, záhrady  s výmerou 
835 m². Predmetné pozemky boli odčlenené z pozemku parcela registra C KN č. 7056/29, 
orná pôda s výmerou 6 623 m², ktoré nadobudli každý v podiele ¼ Pavol Reis a manž. Silvia, 
Ivan Reis, Pavol Polievka a Peter Ďurjak Kúpnou zmluvou č. 03/2002 a zmluvou o 
predkupnom práve, uzavretou 13.03.2002 od mesta Prievidza.  Žiadateľka odôvodňuje svoju 
žiadosť čerpaním úveru zo  SLSP, a. s., kde banka žiada zrušenie predkupného práva. 
MsZ uzn. č. 105/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zrušenie predkupného práva na 
nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela registra C KN č. 7056/99, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 278 m², na ktorej sa nachádza stavba rodinného domu so 
súpisným číslom 689 a parcela registra C KN č. 7056/47, záhrady  s výmerou 835 m². 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
K žiadosti Gabriely Gatialovej, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka ul. č. 46, o kúpu    
nehnuteľností - časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1,  ostatné 
plochy v rozsahu výmery 47 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, prijalo 
MsZ uzn. č. 106/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Žiadateľka vo svojej žiadosti uviedla, že 
pozemok je dlhodobo oplotený. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 107/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 414/15 zo dňa 29.09.2015   o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov vedených na 
LV č. 1, parcela registra C KN č. 3591/345, zastavané plochy a nádvoria s výmerou                           
64 m², parcela registra C KN č. 3591/346, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  412 m², 
obidva pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 83/2015, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom - GEOSKTEAM a pozemok parcela registra C KN č. 3591/255, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m²,  v celosti, pozemky spolu s výmerou 494 m². 
Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností a to: 
súťažný návrh predložený Jozefom Ziaťkom, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4, 
Mestská rada vyhodnotila uznesením č. 123/16 zo dňa 15. 03. 2016 obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe uznesenia MsZ č. 414/15 zo dňa 
29.09.2015 ako úspešnú, vhodný  súťažný návrh predložil: Jozef Ziaťko, trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4. 
Mestská rada  požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu s Jozefom Ziaťkom, trvalý 
pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
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15.02.2016 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 414/15 zo dňa 
29.09.2015 bol vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  využitie: dobudovanie výrobných 
a skladových priestorov;  kúpna cena:  vo výške 11,00 €/m²; termín úhrady kúpnej ceny:  do 
15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Prezentácia:  19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 108/16,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu 
o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod 
prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností stavby súpisné č. 10732 
nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenej ako budova zdravotníckeho 
a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela reg. C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 361 m², č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m² a č. 7840/29, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 329 m². Nebol doručený žiaden súťažný návrh.  
Mestská rada vyhodnotila uznesením č. 124/16 zo dňa 15. 03. 2016  obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 23.02.2016 na základe uzn. MsZ č. 43/16 zo dňa 
09.02.2016 ako neúspešnú. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
Z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže MsZ uznesením č. 109/16, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta 
v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosť stavba súpisné č. 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej 
ceste na LV č. 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemky 
parcela reg. C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², č. 7843/1, 
ostatné plochy s výmerou 502 m² a č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 
m², formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia - v súlade 
s územným plánom mesta Prievidza, kúpna cena -  minimálne vo výške 154 400 € (80 % ZP 
č. 008/2016), termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ľubica Burešová informovala o  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
15.02.2016 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 
08.12.2015, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 
09.02.2016, o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov vedených na LV č. 1, parcela registra  C 
KN č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 212 m², v celosti, parcela registra C 
KN č. 370/89, zastavané plochy a nádvoria s výmerou   5 710 m², v celosti, pozemky spolu s 
výmerou 7 922 m². Boli doručené štyri súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti a to: súťažné návrhy predložené: 
1) spoločnosť LEGARDE, s. r. o., so sídlom Prievidza, Hasičská ul. č. 4 
2) Milan Hruška, trvalý pobyt Prievidza, Ciglianska cesta č. 18,  
3) Mário Daumer, trvalý pobyt Koš, Družstevná ul. č. 581/21, 
4) Ivan Mundier IMKROV, trvalý pobyt Kľačno č. 214, IČO: 40651681. 
Súťažný návrh podaný žiadateľom pod č. 4) nesplnil podmienky vyhlásenia OVS (nedoložil 
návrh KZ v štyroch vyhotoveniach). 
Mestská rada v Prievidzi vyhodnotila uznesením č. 126/16 zo dňa 15. 03. 2016 obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 09.02.2016,   ako úspešnú, 
najvhodnejší  súťažný návrh predložila spoločnosť LEGARDE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Hasičská ul. č. 4.   
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Mestská rada v Prievidzi požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu so 
spoločnosťou LEGARDE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4, ktorej súťažný 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 15.02.2016 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 
32/16 zo dňa 09.02.2016, bol vyhodnotený ako najvhodnejší   s podmienkami:  účel využitia: 
podnikateľské účely v zmysle územného plánu;  kúpna cena:  vo výške  13,10 €/m²;  termín 
úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; víťaz súťaže vybuduje na vlastné 
náklady prístup cez pozemky vo vlastníctve mesta, parcely registra C KN č. 370/67                   
a č. 370/24.  Ľubica Burešová dodala, že ide o dočasnú prístupovú komunikáciu pre víťaza 
súťaže a to do doby vybudovania obchvatu - v rozsahu výmery 195 m2 podľa vytýčenia 
pozemkov geodetom. Toto značenie bude súčasťou kúpnej zmluvy.  
Mgr. Rudolf Fiamčík sa pýtal, či má mesto garanciu, že pri výstavbe obchvatu sa 
nedostaneme do kolízie s predmetným pozemkom.  Ľubica Burešová odpovedala, že všetky 
pozemky, cez ktoré pôjde obchvat, sú vo vlastníctve SSC. 
K informácii prijalo MsZ uzn. č. 110/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdržal 

 
Ľubica Burešová predložila dôvodovú správu k návrhu na prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Prievidza a žiadosť spoločnosti  MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská 
cesta 100, Bratislava o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku na 
účel zhotovenia diela „ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU PRIEVIDZA“. 
Dňa 14.03.2016 uzatvorila spoločnosť MH Invest II, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ktorej 
jediným spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva SR ako objednávateľ so spoločnosťou 
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako zhotoviteľom, Zmluvu o dielo, ktorej 
predmetom je zhotovenie diela „ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU 
PRIEVIDZA“. Stavba pozostáva z SO 01 Komunikácia s kruhovou križovatkou, SO 02 
Parkovisko, SO 03 Dažďová kanalizácia, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Prekládka 
a ochrana existujúcich inžinierskych sietí. Stavba má byť podľa ustanovení zmluvy 
odovzdaná do 31.12.2016. 
Na účel územného a stavebného konania je potrebné, aby stavebník preukázal vzťah 
k pozemkom, na ktorých sa má stavba realizovať. Pozemky, na ktorých má byť realizovaná 
stavba „ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU PRIEVIDZA“ sú vo vlastníctve 
mesta Prievidza a mestskej spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. Na základe skutočnosti, že: 
stavba sa realizuje vo verejnom záujme na účel zlepšenia dopravnej obslužnosti 
a infraštruktúry v Priemyselnom parku, cenu diela vo výške 4 856 284 € bez DPH v plnej 
výške uhrádza Objednávateľ diela spoločnosť MH Invest II, s.r.o.,  podľa dohody so 
spoločnosťou MH Invest, s.r.o. bude vlastnícke právo k stavbe po kolaudácii prevedené na 
mesto Prievidza, čím sa zhodnotí majetok mesta, právna kancelária navrhla, aby mesto 
Prievidza a spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., tieto pozemky stavebníkovi prenajali na dobu 
neurčitú za cenu 1,00 € za celé obdobie trvania nájomného vzťahu. 
MsZ uznesením č. 111/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
prenajať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, pre MH Invest II, s.r.o., so 
sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, za nájomné vo výške 1,00 € za celú dobu nájmu, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ na vlastné náklady a vo verejnom 
záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší dopravnú obslužnosť a infraštruktúru 
Priemyselného parku v Prievidzi. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 112/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer spoločnosti 
Prievidza Invest, s.r.o., prenajať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, pre MH 
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Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 1,00 € za celú dobu nájmu, spôsobom v zmysle § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ na vlastné náklady a vo 
verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší dopravnú obslužnosť 
a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
K bodu 10) 

10.1) Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 541/15 zo dňa 08.12.2015 predložil JUDr. Róbert 
Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Dôvodom zmeny je zosúladenia sídla zmluvnej strany s údajmi uvedenými v Obchodnom 
registri a opravy opisovej chyby. 
MsZ uznesením č. 113/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválili zmenu uznesenia MsZ                
č. 541/15 zo dňa 08.12.2015 takto:  v časti II. písm. a) text znie: „uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve so spol. NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, 
predmetom ktorej bude uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
10.2) MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval o vzdaní sa Jána Zábojníka 
členstva vo Výbore volebného obvodu č. V. 
Predmetnou žiadosťou sa zaoberal aj VVO č. V, pričom predseda výboru Mgr. Rudolf 
Fiamčík navrhol za nového člena p. Martu Mellovú.  
MsZ uznesením č. 114/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie Výboru 
volebného obvodu č. V o neposlankyňu p. Martu Mellovú.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
10.3) MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval o vzdaní sa MUDr. Jána Šlapáka  
členstva v komisii starostlivosti o obyvateľov k 30. 4. 2016. 
Za nového člena je navrhnutá p. PaedDr. Iveta Lauková, ktorá je zamestnaná v sociálnej 
oblasti, pracuje ako riaditeľka Centra sociálnych služieb DOMINO. 
MsZ uznesením č. 115/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo s účinnosťou od 1. 5. 2016  
PaedDr. Ivetu Laukovú za členku komisie starostlivosti o obyvateľov z radov neposlancov.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
10.4) MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, uviedol, že z dôvodu ukončenia pracovného 
pomeru zamestnankyne Ing. Lucie Dujničovej predkladá návrh na zmenu zapisovateľky 
komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia. Do funkcie 
zapisovateľky odporučil schváliť referentku pre dopravu Bc. Zdenku Žilovú.  
MsZ uzn. č. 116/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo s účinnosťou od 1. 3. 2016 za 
zapisovateľku komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia                      
Bc. Zdenku  Žillovú.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
10.5) Návrh na zverejňovanie informácií podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na webovej stránke mesta 
Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  pri výkone 
verejných funkcionárov je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal výkonu 



19 
 

verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. JUDr. 
Róbert Pietrik konštatoval, že nakoľko je tu záujem niektorých poslancov o zverejňovanie 
predmetných oznámení a taktiež audit Transparency International Slovensko odporučil na 
účel zvýšenia transparentnosti v oblasti politiky konfliktu záujmov volených predstaviteľov 
mesta prijať v tejto oblasti opatrenia, je predložený na rokovanie MsZ návrh na zverejňovanie 
oznámení aj na webovej stránke mesta avšak po predchádzajúcom udelení súhlasu 
verejného funkcionára so zverejnením týmto spôsobom. JUDr. Martin Lukačovič podporil 
návrh a upozornil, aby sa striktne dodržiavala ochrana osobných údajov pri zverejňovaní 
dokumentov. MsZ uznesením č. 117/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 
zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v samospráve mesta 
Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po 
predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so zverejnením týmto spôsobom. 
Prezentácia:  19  prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
10.7) Aktuálne informácie ohľadom projektu „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi“ 
podal JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že posledné rokovanie so zástupcami Slovenského 
futbalového zväzu sa uskutočnilo koncom minulého týždňa. Podarilo sa dospieť 
k základnému usporiadaniu vzťahov. Dnes do vzťahu zapojili aj banku.  Dotačné prostriedky 
budú poskytnuté až v roku 2020, do tohto času si SFZ chce vziať úver.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že na financovanie projektu  bude založený spoločný 
účet  Slovenského futbalového zväzu a mesta Prievidza (grantový účet).  Naďalej budú 
vedené rokovania a po veľkonočných sviatkoch bude spracovaný finálny návrh zmluvy, ktorý 
bude predmetom rokovania MsZ. Predpoklad zvolania MsZ je na 31.  marca 2016. 
K aktuálnym informáciám ohľadom FŠ bolo prijaté uznesenie č. 118/16, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 11) 
Július Urík uviedol, že v mesiaci december dostal odpoveď vo veci parkovacích 

zábran na Gazdovskej ulici budovaných spol. LICITOR. Pýtal sa na aktuálny stav.  JUDr. Ing. 
Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že stavba bola skolaudovaná.  Čo sa týka zábran, je možné, že 
tie nie sú už vo vlastníctve spoločnosti, ale vo vlastníctve tých obyvateľov, ktorí tam parkujú.  
Pozemok je však celý v nájme.  Konštatoval, že je otázne, ako mesto pôjde v tejto veci ďalej, 
keďže k dohode so spol. LICITOR nedošlo. Uviedol, že mesto má záujem o verejné 
parkovanie v tejto časti tak, ako je to na sídlisku bežné.  

Helena Dadíková požiadala o zabezpečenie prepisu zvukového záznamu 
z novembrového MsZ, kde v rámci „Diskusie pre obyvateľov“ vystúpila Ing. Jana 
Michaličková a hovorila o riešení sťažností, ktorú na mesto podala.  Požiadala o vybavenie 
požiadavky do 31. 3. 2016. 

MUDr. Peter Oulehle informoval prítomných, že študenti Gymnázia V. B. 
Nedožerského v Prievidzi navrhli pani poslankyňu a zároveň riaditeľku školy PaedDr. 
Eleonóru Porubcovú za „Slovenku roka“. 

 
K bodu 12) 

„Záver“ 
 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným 
poslancom za aktívnu účasť na rokovaní MsZ a vyhlásil 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 22. 3. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
              Július Urík               Mgr. Ľubomír Vida 
                        overovateľ I.                                overovateľ II. 
 
 
 
 

 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  30.3.2016  

 
 
 
 


