Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 24. 9. 2018
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:
Prítomní poslanci:

8.00 h
12.00 h

20 poslancov podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Peter Oulehle, Katarína Vráblová, Mgr. Zuzana Vrecková,
PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Oto Kóňa
Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová - hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky mesta
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR
Mgr. Jana Králová – vedúca sociálneho oddelenia
Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Ing. arch. Miroslav Kontriš – ved. ref. pre ÚP a dopravu
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie
Ing. Erika Vašková – ref. právnej kancelárie
Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o.
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Richard Fodor – 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 18 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, Ing. Henrieta Pietriková
Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Helena
Dadíková – spravodajca mestskej rady.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Františka Kršku
a MUDr. Dušana Magdina.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Jozefa Polereckého –
za predsedu, Mgr. Ľubomíra Vidu – za člena, Mgr. Petra Krška – za člena.
MsZ uznesením č. 387/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej
komisie.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 14 poslancov za
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JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že návrh programu obdržali
poslanci v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2018
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
v meste Prievidza
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa
29.06.2016 v znení jej Dodatkov č.1 až č. 8 uzavretej medzi mestom Prievidza a spol.
SMMP, s.r.o.
Rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 v znení
jej Dodatkov č.1 až č. 8 uzavretej medzi mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
Informácia o pripravených projektoch
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a. s., o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – Átriová ul., rozšírenie NNK
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a. s., o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – rozšírenie NN rozvodov v smere od Ulice R. Jašíka do vnútrobloku
bývalého areálu Petrochémie
Majetkovoprávne veci
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
2)
3)

Návrh na zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii OOCR-RHNB na rok
2019
Žiadosť politickej strany SPOLU – občianska demokracia o súhlas k organizácii
kultúrno-spoločenského podujatia v objektoch v správe KaSS
Žiadosť Okresnej organizácie strany SMER-SD o schválenie nájmu športovej haly za
účelom kultúrno-politického podujatia

MsZ uznesením č. 387/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ
na deň 24. 9. 2018.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila na základe požiadavky
poslanca Mgr. Ľubomíra Vidu návrh na zmenu programu Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi - doplnenie bodu č. 13 „Rôzne“ o bod: „Žiadosť Okresnej organizácie strany
SMER-SD, Prievidza o udelenie súhlasu s nájmom k organizovaniu kultúrno-spoločenských
podujatí v objektoch v správe KaSS v Prievidzi“.
MsZ uznesením č. 389/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu programu
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24. 9. 2018 – doplnenie bodu č. 13 „Rôzne“
o bod: „Žiadosť Okresnej organizácie strany SMER-SD, Prievidza o udelenie súhlasu
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s nájmom k organizovaniu kultúrno-spoločenských podujatí v objektoch v správe KaSS
v Prievidzi“.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsU. Informoval o uzneseniach, ktoré navrhla právna kancelária zrušiť a to uzn. č. 30/18, č.
103/18, č. 355/17 a č. 440/15.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila Stanovisko hlavnej
kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi a Správu o skončených a rozpracovaných
kontrolách za obdobie od 25.6.2018 do 23. 9. 2018.
V stanovenom období bolo ukončených 16 kontrol. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Z uznesení, ktoré boli po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie, vybrala
hlavná kontrolórka na kontrolu 38 uznesení. Na základe vykonanej kontroly konštatovala, že
zapracovaním podmienok do materiálov boli uznesenia splnené.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 390/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 3)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia k 30. 6. 2018 predložil Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZpS.
Celkový príjmy k 30. 6. 2018 dosiahli výšku 1 148 929,21 € a celkové výdavky dosiahli výšku
947 259,81 €. Sociálny fond je vo výške 4 575,92 €.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 391/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 4)
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb v meste Prievidza v znení Doplnkov č. 1 a č. 2 predložila Mgr. Jana Králová, vedúca
sociálneho oddelenia.
Na základe odporučenia NKÚ SR a v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
môžu byť v zariadení pre seniorov ubytovaní najviac 3 klienti v jednej izbe.
Z tohto dôvodu bol pripravený návrh doplnku č. 3 – zmena typu štvorposteľovej izby na
trojposteľovú izbu, pričom výška úhrady za uvedený typ izby zostane nezmenená.
Mgr. Jana Králová ďalej informovala o diétnom stravovaní v ZpS. V zariadení sa poskytujú
tri druhy diét: racionálna, diabetická a šetriaca.
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 3 k VZN mesta
Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza v znení Doplnkov č.
1 a č. 2.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 5)
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie mesta.
Návrh bol spracovaný z dôvodu vytvorenia nových parkovacích miest na Ulici M. Mišíka,
Kláštornej ulici a Košovskej ulici a z dôvodu zavedenia nového spôsobu platby za dočasné
parkovanie prostredníctvom mobilnej parkovacej aplikácie Park Dots.
K návrhu neboli vznesené pripomienky komisií a ani pripomienky fyzických a právnických
osôb.
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MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 4 k VZN mesta
Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 6)
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s.r.o., podal informáciu o zúžení
nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi mestom Prievidza a spol.
SMMP, s.r.o., zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8.
Ide o nehnuteľný majetok – budovu na Hviezdoslavovej ulici, ktorú mesto Prievidza
odpredalo (budova tzv. Priemstav).Obstarávacia cena majetku bola 378.444,22 € a jeho
zostatková hodnota je 142.962,48 €.
MsZ uznesením č. 392/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú informáciu na
vedomie.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 7)
Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa
29.06.2016 v znení jej Dodatkov č.1 až č. 8 uzavretej medzi mestom Prievidza a spol.
SMMP, s.r.o. predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.
Ide o technické zhodnotenia na budove MsÚ – budova B (bývalá budova SLSP), Rekonštrukcia kotolne – dodávka a montáž riadiaceho systému vykurovania, v celkovej
obstarávacej cene 7 053,60 € a Dodávka a montáž klimatizačného systému Daikin
v serverovni, v celkovej obstarávacej cene 2 408,10 €.
MsZ uznesením č. 393/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo rozšírenie koncesného
majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi mestom Prievidza a spol.
SMMP, s.r.o., zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8 o technické zhodnotenia
na budove MsÚ – budova B (bývalá budova SLSP): Rekonštrukcia kotolne – dodávka
a montáž riadiaceho systému vykurovania, v celkovej obstarávacej cene 7 053,60 €,
dodávka a montáž klimatizačného systému Daikin v serverovni, v celkovej obstarávacej cene
2 408,10 €.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 8)
Informáciu o pripravených projektoch predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre
projekty a investície.
Mgr. Ivan Benca informoval o projektovom zámere s názvom: „Vybudovanie detských jaslí
v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
Predmetom projektu je rekonštrukcia pavilónu MŠ na Ulici A. Mišúta v Prievidzi na zriadenie
detských jaslí a zavedenie sociálnej služby podľa §32 ods. 2 psím. b) zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách, ktorá je v meste poskytovaná súkromnými osobami.
Ide o zariadenie pre deti do troch rokov. Zatiaľ bol spracovaný len projektový zámer,
predpokladá výška kofinancovania zo strany mesta je 21 405 €. Poslanec Július Urík sa pýtal
na rekonštrukciu MŠ na Ul. Mišíka. Mgr. Ivan Benca uviedol, že mesto čaká na oznámenie
výsledku podaného projektu, v prípade úspešnosti by sa rekonštrukcia realizovala
v budúcom roku.
MsZ uznesením č. 394/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektového
zámeru s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
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Mgr. Ivan Benca podal informáciu o projekte s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby
v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
Predmetom projektu je personálne zabezpečenie poskytovania terénnej opatrovateľskej
služby v meste Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta. Projekt nevyžaduje
kofinancovanie zo strany mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 444 600 €.
MsZ uznesením č. 395/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 9)
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a. s., o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – Átriová ul., rozšírenie NNK predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, vedúci
ref. ÚP a dopravy. Trasa NN káblového vedenia je vedená územím s rovným povrchom
v chodníkoch v spoločnej káblovej ryhe s existujúcimi káblami. K existujúcemu káblovému
vedeniu sa priloží nové káblové vedenie, ktoré bude križovať aj miestnu cestu (prekopaním)
a bude potrebné rezanie asfaltu a rozbúranie živičného povrchu. Pri križovaní parkoviska
a uloženie v chodníku bude potrebné rozobratie a znovupoloženie dlažby.
Ing. arch. Miroslav Kontriš dodal, že verejné osvetlenie na Átriovej ulici je vedené na druhej
strane chodníka.
MsZ uznesením č. 396/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza k investičnému
zámeru „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ predložený spol.
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina s podmienkami:
- investor obnoví chodník v celej šírke,
- uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez
porušenia miestnej komunikácie.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
K bodu 10)
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina o prerokovanie technického
návrhu energetických IS – trasovania na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza k
investičnému zámeru „11545 – Prievidza – Areál VUP – Rozšírenie NNK“ predložil Ing. arch.
Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP a dopravy.
Ide o rozšírenie NN rozvodov v smere od Ulice R. Jašíka do vnútrobloku bývalého areálu
Petrochémie formou zemného kábla. Prepoj cez Ul. R. Jašíka bude riešený pretlakom.
MsZ uznesením č. 397/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza k investičnému
zámeru „11545 – Prievidza – Areál VUP – Rozšírenie NNK“ predložený spol.
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina s podmienkou: uloženie inžinierskych sietí bude
realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
K bodu 11)
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej
kancelárie.
Ing. Štefan Binó Elektrické zariadenia, so sídlom Jaseňová 34, 010 07 Žilina, IČO:
22870172, ktorý zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline,
Pri Rajčianke 2927/8, požiadal o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena a následne zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na
časti pozemkov v k. ú. Prievidza právo uloženia inžinierskych sietí – zemného kábla,
osadenie 1 ks podperného bodu a trasovanie vzdušnej NN siete k stavbe „10690 – Prievidza
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– Ul. Traťová: Zahustenie TS, roz. NNK a rekonštrukcia NNS“, pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena je 126 m2. Technický návrh trasovania bol schválený uznesením
MsZ č. 383/18 zo dňa 27.08.2018. Žiadateľ požiadal o zmenu technického návrhu trasovania
schváleného uznesením MsZ č. 383/18 zo dňa 27.08.2018 – a to z dôvodu nesúhlasného
stanoviska vlastníka pozemku, kde sa plánovalo napojenie na existujúci podporený bod zmena trasovania vzdušnej NN siete.
MsZ uznesením č. 398/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu technického
návrhu trasovania schváleného uznesením MsZ č. 383/18 zo dňa 27.08.2018 – zmena
trasovania vzdušnej NN siete a zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza - parcela registra C KN č. 5169/15, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 6326 m2 - parcela registra C KN č. 5169/56, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 139 m2 - parcela registra C KN č. 5169/21, záhrada s výmerou 211 m 2 parcela registra C KN č. 5093/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1169 m 2 - parcela
registra C KN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951 m 2 uloženie
inžinierskych sietí – zemného kábla, osadenie 1 ks podperného bodu a trasovanie vzdušnej
NN siete k stavbe „10690 – Prievidza – Ul. Traťová: Zahustenie TS, roz. NNK
a rekonštrukcia NNS“ a trvalý prístup za účelom ich prevádzky, údržby, rekonštrukcie, vstup
v ktoromkoľvek čase a ročnom období, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná,
a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8 podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za
obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok
definovaných v uznesení.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Spoločnosť DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, a spoločnosť
Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28, požiadali o prehodnotenie
zmluvnej pokuty (lokalita staré sídlisko Píly – Prievidza, tzv. 1. etapa, kde sú stavebníkmi
spoločnosti DSI DATA s.r.o. a Slovak Telekom, a.s.,). Zmluvná pokuta je stanovená vo výške
27 199,60 €. Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi číslo 347/14 zo dňa 26.08.2014 v znení uzn. č. 325/15 zo dňa
11.08.2015 v znení uzn. MsZ č. 395/16 zo dňa 03.10.2016 v znení uzn. MsZ č. 15/17 zo dňa
30.01.2017 a uznesenie MsZ č. 239/18 zo dňa 28.05.2018. Komisia dopravy, výstavby,
územného plánu a životného prostredia neodporučila odpustiť zmluvnú pokutu a odporučila,
aby výšku pokuty stanovila komisia FMRRaPA. Komisia FMRRaPA odporučila znížiť
zmluvnú pokutu o 50 %. t. j. o 13 599,80 eur z dôvodu porušenia zmluvného vzťahu vo veci
trasovania optických sietí schválených uznesením MsZ bez toho, aby vykonané zmeny trasy
vopred oznámili vlastníkovi pozemku. S návrhom súhlasila aj MsR.
Michal Dobiaš uviedol, že pokuta sa mu zdá vysoká a odporučila by úhradu vo výške 25 %.
Mgr. Rudolf Fiamčík dodal, že po rozkopávkach treba upraviť aj zelenú plochu. Július Urík
poznamenal, že spoločnosti zanedbali svoje povinnosti a preto podporuje odporučenie
komisie FMRRaPA. Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že ako predseda VVO č. 2 sa zúčastňuje
kontrol po rozkopávkach. Dodal, že zvyčajne si investori povinnosti plnia, trávu vysejú,
avšak nie vždy sú podmienky na ďalší rast priaznivé.
Ing. Petra Briatková informovala o stretnutí s investormi v súvislosti s umiestňovaním tzv.
PODB skriniek. Na stretnutí bolo dohodnuté, že skrinky sa budú umiestňovať k domom (k
užšej časti domu). Na otázku JUDr. Lukačoviča uviedla, že skrinka na Ul. F. Madvu bude
premiestnená do vnútrobloku.
Helena Dadíková dodala, že zmluvná pokuta bola v predmetnej výške dohodnutá v zmluve.
Michal Dobiaš dodal, že vhodnejšie je umiestnenie skriniek priamo na dom, nakoľko ak sa
umiestni tak, že medzi domom a skrinkou bude medzera, bude to len voľný priestor na
odpadky. Investori musia komunikovať so správcami bytových domov resp. s vlastníkmi.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. k zmluvnej pokute dodal, že zo strán investorov nebola
dodržaná informačná povinnosť. Michal Dobiaš požiadal, aby na kolaudáciu boli prizývaní aj
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príslušní predsedovia VVO. Ing. Petra Briatková uviedla, že pravdepodobne osadenie
skriniek nepodlieha vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
MsZ uznesením č. 399/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zníženie zmluvnej pokuty
o 50 %. t. j. o 13 599,80 eur pre spol. DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A.
Bernoláka 377, a spol. Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28, ktorú si
mesto uplatňuje v zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena zo dňa 05.06.2017 a Dodatku č. 1 zo dňa 24.05.2018.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za, 2 sa zdržali
Marián Kollár, trvalý pobyt Kľačno 414, Kľačno a Olena Kollárová, trvalý pobyt Cesta Vl.
Clementisa 233/29, Prievidza požiadali o zmenu rozsahu prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom a o zmenu ich umiestnenia na časti pozemku vo vlastníctve mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/71, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 619 m2. Prechod pešo bude v rozsahu cca 4 m2 a prejazd motorovým vozidlom
v rozsahu cca 16 m2. Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 508/16 zo dňa 05.12.2016; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzavretá dňa 29.12.2016.
MsZ uznesením č. 400/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu rozsahu prechodu
pešo a prejazdu motorovým vozidlom a zmenu ich umiestnenia na časti pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/71, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 619 m2, pre stavebníkov a budúcich oprávnených z vecného
bremena (Mariána Kollára a Olenu Kollárovú).
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal
Spoločnosť Dolphin Group s.r.o., so sídlom Cintorínska 26, Bratislava, IČO: 47 402 814,
v zastúpení spoločnosti HYDROTEAM, spol. s r. o., so sídlom Potočná 377/37, Báhoň,
požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. registra C KN č. 3976/18, ostatné plochy s výmerou 6265
m2 a parc. registra C KN č. 3976/30, ostatné plochy s výmerou 329 m2 právo uloženia
inžinierskych sietí – plynová prípojka k stavbe „Samoobslužná autoumyvárka TESCO HM
Prievidza“; predpokladaný rozsah vecného bremena je dĺžka 8,6 m + ochranné pásmo
(Spol. Dolphin Group s.r.o. je investorom stavby SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ
TESCO HM Prievidza). MsZ uznesením č. 401/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, parc. registra C KN č. 3976/18, ostatné plochy s výmerou 6265 m2 a parc. registra
C KN č. 3976/30, ostatné plochy s výmerou 329 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
plynová prípojka k stavbe „Samoobslužná autoumyvárka TESCO HM Prievidza“;
predpokladaný rozsah vecného bremena je dĺžka 8,6 m + ochranné pásmo, pre spoločnosť
Dolphin Group s.r.o., so sídlom Cintorínska 26, Bratislava, IČO: 47 402 814, v zastúpení
spoločnosti HYDROTEAM, spol. s r. o., so sídlom Potočná 377/37, Báhoň.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov proti
Ing. Petra Briatková informovala o návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Prievidzi č. 516/17 zo dňa 11.12.2017, ktorým MsZ schválilo zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS – splaškovej kanalizácie a to v prospech vlastníka inžinierskych sietí Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ide o lokalitu v Priemyselnom parku.
MsZ uznesením č. 402/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
516/17 zo dňa 11.12.2017 takto: v časti I. a II. sa text:
„- parcela registra C KN č. 8114/57, ostatné plochy s výmerou 374 m2
- parcela registra C KN č. 8114/79,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 755
m2“
nahrádza textom:
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„- parcela registra C KN č. 8114/57, ostatné plochy s výmerou 334 m2
- parcela registra C KN č. 8114/79,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9981 m2“
 v časti II. sa za text:
„splaškovej kanalizácie“ dopĺňa text „s jej pásmom ochrany a v nevyhnutnej miere
prístup a príjazd na zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za účelom
zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie“,
 v časti II. sa za text:
„v prospech vlastníka inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie" dopĺňa text „a v
prospech spol. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica".
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Pavol Macho MACHOTRANZ, s miestom podnikania Prievidza, Dlhá 1, IČO: 34956514,
požiadal o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť po pozemkoch
v k. ú. Prievidza (Dlhá ulica), parcela registra C KN č. 3256/84, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3033 m2 a parcela registra C KN č. 3256/25, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 87 m2 právo prejazdu motorovými vozidlami (na pozemkoch vo vlastníctve mesta
je vybudované parkovisko). Michal Dobiaš uviedol, že je potrebné upozorniť p. Macha, aby
vozidlá nebránili prechodu chodcov. Július Urík uviedol, že pán Macho na vlastné náklady
osadí stĺpiky tak, aby daným úsekom autá nechodili.
MsZ uznesením č. 403/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť po pozemkoch vo vlastníctve mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3256/84, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3033 m2 a parcela registra C KN č. 3256/25, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 87 m2 , na ktorých je vybudované verejné parkovisko, právo prejazdu motorovými
vozidlami k pozemkom parcela registra C KN č. 3256/23, č. 3256/80 a č. 3256/83, na ktorých
je vybudované parkovisko k prevádzkam v objekte súp. č. 363 na pozemku parc. registra C
KN č. 3256/2, a to ako bezodplatné vecné bremeno na neobmedzený čas s podmienkou, že
žiadateľ vybuduje na vlastné náklady vjazd a výjazd na parkovisko podľa vypracovaného
dopravného projektu.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť LUDO s.r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 021 237,
požiadal o zriadenie vecného bremena – právo prechodu pešo na časti pozemku vo
vlastníctve mesta, parcela reg. CKN č. 4870/1 – ostatná plocha s výmerou 17534 k objektu,
ktorý sa nachádza na Ulici A. Mišúta 23, parcela C KN č. 4870/2 – zastavaná plocha a
nádvorie s výmerou 2485 m2 a je vo vlastníctve žiadateľa. Ide o prevádzku Slovenskej
pošty, a. s. na sídlisku Zapotôčky, žiadateľ žiada o zriadenie bezbariérového prístupu do
objektu – zo strany od Ul. A. Mišúta a o realizáciu nového vstupu a schodov do uvedeného
objektu na opačnej strane budovy v predpokladanom rozsahu výmery spolu približne 7,5 m2.
Žiadateľ doložil pracovnú verziu GP č. 20/2018, vyhotoveného spoločnosťou: GEOMETRA
Ing. Dana Gašparovičová, Prievidza, dňa 19.9.2018, v ktorom je vyznačený záber vecného
bremena a jeho rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diely (v zmysle uznesenia
MsZ č. 114/18).
MsZ uznesením č. 404/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 4870/1, ostatná plocha s výmerou 17534 m2, vedenom
na LV 1, v časti diel 1 v rozsahu výmery 13 m2 právo na zriadenie bezbariérového
prístupu a v časti diel 2 v rozsahu výmery 4 m2 právo na realizáciu nového vstupu a
schodiska do objektu, ktorý sa nachádza na Ulici A. Mišúta 23, parcela C KN č. 4870/2
v prospech vlastníka tohto pozemku, podľa zamerania geometrickým plánom, ktorý
vyhotovila spoločnosť GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová, Prievidza, dňa 19.9.2018, na
neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
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Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku zaťaženého vecným bremenom v m2
a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, 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 pre
podnikateľské účely 75,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
Mgr. Peter Vican, bytom Nevidzany č. 25 a JUDr. Lenka Vicanová, bytom Ľ. Novomeského
11, Pezinok, požiadali o zriadenie vecného bremena - uloženie IS - prípojky plynu (dĺžka 9
m), vody (dĺžka 2 m), elektriky (dĺžka 17 m) na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú.
Veľká Lehôtka, parcela EKN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, k plánovanému
rodinnému domu na parcele reg. CKN č. 220 (Školská ulica) a právo trvalého prístupu za
účelom údržby, opravy a rekonštrukcie. Žiadatelia doložili pracovnú verziu Geometrického
plánu č. 236/2018, vyhotoveného geodetom: Patricius Sova - Geoskteam, Prievidza, dňa
18.9.2018, v ktorom je vyznačený priebeh IS spolu s ochranným pásmom a jeho rozsah je
zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18).
MsZ uznesením č. 405/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta
v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra EKN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2,
vedenom na LV 1599, v časti diel 1 v rozsahu výmery 25 m2, zameraný Geometrickým
plánom č. 236/2018, vyhotoveným geodetom: Patricius Sova – Geoskteam, dňa 18.9.2018,
právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu, vody a NN elektrickej prípojky
k rodinnému domu na Školskej ulici na parcele registra CKN č. 220 – orná pôda s výmerou
908 m2, evidovanej na LV 2120 v prospech vlastníkov pozemku a budúceho rodinného
domu, parcela registra CKN
č. 220, 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 vecným bremenom zaťaženej
a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, 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 pre
nepodnikateľské účely 10,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
Ing. Jana Vidová, trvale bytom Kúty 1682/39, 972 01 Bojnice, požiadala o zriadenie vecného
bremena - uloženie IS - vodovodnej a kanalizačnej prípojky na častiach pozemkov vo
vlastníctve mesta, parcela EKN č. 5058/1 a EKN č. 3547/1 v predpokladanom rozsahu
výmery spolu približne 3,5 m2 k novostavbe rodinného domu na Ul. Š. Závodníka na
pozemkoch vo vlastníctve žiadateľky, parcely registra CKN č. 3874, 3875, evidované na LV
3278. Žiadateľka doložila pracovnú verziu GP č. 258/2018, vyhotoveného spoločnosťou:
GEOMAP Prievidza s.r.o. Prievidza, dňa 19.9.2018, v ktorom je vyznačený priebeh IS spolu
s ochranným pásmom a jeho rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diely (v
zmysle uznesenia MsZ č. 114/18).
MsZ uznesením č. 406/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na častiach pozemkov vo vlastníctve mesta
v k. ú. Prievidza, parcela registra EKN č. 5058/1, ostatná plocha s výmerou 1100 m2,
v častiach diel 3 v rozsahu výmery 6 m2 a diel 4 v rozsahu výmery 5 m2 a parcela reg. EKN č.
3547/1 - ostatná plocha s výmerou 646 m2, v častiach diel 1 a 2 v rozsahu výmery po 5 m2,
evidované na LV 10652, zamerané geometrickým plánom č. 258/2018, vyhotovenom
spoločnosťou: GEOMAP Prievidza s.r.o. Prievidza, dňa 19.9.2018, právo uloženia
inžinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej prípojky k budúcemu rodinnému domu na Ul.
Š. Závodníka postaveného na pozemkoch, parcela registra CKN č. 3874 – zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 359 m2, CKN č. 3875 – záhrada s výmerou 1095 m2 v prospech
vlastníka týchto pozemkov, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu
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za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí
ako násobok rozlohy pozemku v m2 vecným bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3
ceny za predaj zaťaženého pozemku ,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 pre nepodnikateľské účely 40,00
€/ m2; a za podmienok definovaných v uznesení.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Predsedajúci vyhlásil krátku prestávku.
K bodu 12)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci tohto bodu nepožiadal žiadny obyvateľov o slovo.
K bodu 11)
Žiadosti o kúpu, predaj a nájom nehnuteľností predkladala Ing. Erika Vašková,
referentka právnej kancelárie.
Ing. Erika Vašková informovala o spôsobe nadobudnutia pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely
registra CKN č. 6335 a 6336, podala informáciu o pripravenej Dohode o uznaní vlastníckych
práv z Kataríny Géczyovej na mesto Prievidza, o pripravovanej zmluve o budúcej kúpnej
zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zároveň predložila zámer mesta
Prievidza previesť za odplatu nehnuteľný majetok mesta Prievidza, pozemky v k. ú. Prievidza
parcela registra CKN č. 6335, s výmerou 483 m2, druh pozemku zastavené plochy a
nádvoria a parcela registra CKN č. 6336, s výmerou 235 m2, druh pozemku zastavené
plochy a nádvoria, na Katarínu Géczyovú, bytom Tulská 5275/47, Banská Bystrica.
MsZ uznesením č. 407/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
previesť za odplatu nehnuteľný majetok mesta Prievidza, pozemky v k. ú. Prievidza parcela
registra CKN č. 6335, s výmerou 483 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria a
parcela registra CKN č. 6336, s výmerou 235 m2, druh pozemku zastavené plochy a
nádvoria, na Katarínu Géczyovú, bytom Tulská 5275/47, Banská Bystrica, spôsob prevodu
nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
uvedené pozemky žiadateľka dlhodobo užíva a udržiava. Týmto prevodom sa zosúladí
dlhodobý skutkový stav so stavom právnym, za cenu vo výške 20 €/m2, za podmienky
uzavretia Dohody o uznaní vlastníckeho práva z Kataríny Géczyovej na mesto Prievidza
k pozemkom v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 6335, s výmerou 483 m2, druh
pozemku zastavené plochy a nádvoria a parcela registra CKN č. 6336, s výmerou 235 m 2,
druh pozemku zastavené plochy a nádvoria.
Prezentácia: 13 prítomných poslancov
Hlasovanie: 10 poslancov za
Spoločnosť ARFA, s.r.o., so sídlom Nitrianske Sučany 320, Nitrianske Sučany, IČO: 44 527
454, zastúpená konateľom Kamilom Fábrym,
požiadala o odpustenie zaplatenia
jednorazovej náhrady vo výške 563 € za užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Prievidza bez právneho dôvodu - parcela registra CKN č. 2553/1, na ktorej sa nachádza
oplotenie Materskej školy na Športovej ulici, kde bol umiestnený reklamný panel patriaci
spoločnosti.
MsZ uznesením č. 408/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo odpustenie zaplatenia
jednorazovej náhrady vo výške 563 € za užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Prievidza bez právneho dôvodu - parcela registra CKN č. 2553/1, na ktorej sa nachádza
oplotenie Materskej školy na Športovej ulici, kde bol umiestnený reklamný panel patriaci
spoločnosti ARFA, s.r.o., so sídlom Nitrianske Sučany 320, Nitrianske Sučany.
Prezentácia: 13 prítomných poslancov
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Hlasovanie: 10 poslancov za
Rastislav Lukáč a manž., spoločne trvalý pobyt Malonecpalská ulica 2971/38, Prievidza,
požiadali o zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, nachádzajúcich sa medzi ulicami
Malonecpalskou a Veľkonecpalskou. Ide o časť parcely CKN č. 6375 vo vlastníctve
žiadateľov, na ktorej bola vybudovaná asfaltová komunikácia a ktorú žiadajú vymeniť
s časťou susednej parcely CKN č. 6374 vo vlastníctve mesta, a to v rozsahu 13 m2. Ing.
Erika Vašková informovala o pracovnom stretnutí, konanom dňa 28.08.2018, na ktorom boli
dohodnuté podmienky zámeny pozemkov. MsR zvažovala o možnosti dobudovania
chodníka na predmetnom pozemku. Po rokovaní MsR doložil žiadateľ nový GP so
zakreslením plánovaného chodníka.
MsZ uznesením č. 409/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra
CKN č. 6374/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 16 m2, vo vlastníctve mesta vedený
na LV 1, za pozemky parcela registra CKN č. 6375/2 a 6375/3 – zastavané plochy a
nádvoria, spolu vo výmere 16 m2 vo vlastníctve žiadateľov, evidované na LV 8369,
zamerané Geometrickým plánom č. B-194/2018, vyhotoveným geodetom – Patricius Sova –
Geoskteam, Prievidza, dňa 19.9.2018, v ktorom je súčasne zakreslená aj vnútorná
a vonkajšia hranica chodníka, plánovaného na Veľkonecpalskej ceste, spôsob zámeny
pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a dôjde
k zosúladeniu právneho stavu a skutočného užívania pozemkov.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
Právna kancelária predložila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 51/18
zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ č. 216/18 zo dňa 30.04.2018, ktorým MsZ
schválilo uzavretie dohody o urovnaní medzi účastníkmi mestom Prievidza a spoločnosťou
LICITOR development, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 6, Žilina. Na základe rokovaní so
spoločnosťou sa navrhuje posunúť termín uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
predmetom ktorej bude záväzok budúceho predávajúceho LICITOR development, s. r. o.,
so sídlom Sládkovičova 6, Žilina uzavrieť s budúcim kupujúcim mesto Prievidza kúpnu
zmluvu o dva mesiace a to najneskôr do 31.12.2018, predmetom ktorej bude predaj
nehnuteľností – parkovacích státí. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že spoločnosť mestu zaslala
prehľad vykúpených miest, sporné zostali štyri parkovacie miesta. Primátorka mesta dodala,
že nateraz by sa vyriešilo 21 miest.
MsZ uznesením č. 410/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 51/18 zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ č. 216/18 zo dňa 30.04.2018 takto:
v časti II. bod 2 sa vypúšťa text: „do 31.10.2018“..., a nahrádza sa novým textom: ...„do
31.12.2018“.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
Ing. Ivan Latkoczy, trvalý pobyt Súkennícka 19, Prievidza, požiadal o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 370/65, orná pôda, v rozsahu
výmery 327 m2, na záhradkárske účely. Predmetný pozemok má v nájme RD Bukovina.
MsZ uznesením č. 411/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo nájom majetku mesta:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 370/65, orná pôda,
v rozsahu výmery 327 m2, pre Ing. Ivana Latkoczyho, trvalý pobyt Súkennícka 19, Prievidza,
na záhradkárske účely.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov proti
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Monika Chudá SCHNITZEL PLATZ YES, miesto podnikania Veľkonecpalská 266/43,
Prievidza, požiadala o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely
registra C KN č. 4870/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2 nachádzajúce sa na Ulici
I. Krasku, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou rýchleho
občerstvenia (prechod nájmu po Emilovi Chudom, NZ č. 05/2011).
MsZ uznesením č. 411/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN č. 4870/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2
nachádzajúce sa na Ulici I. Krasku, pre Moniku Chudú SCHNITZEL PLATZ YES, miesto
podnikania Veľkonecpalská 266/43, Prievidza na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho
sedenia pred prevádzkou rýchleho občerstvenia, spôsob 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, ktoré
bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok nájomného za 15 m² vo výške 0,05 €/m 2/deň
za obdobie od 15.4. 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, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú
výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Spol. Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivanská cesta 2D, Bratislava, požiadala o nájom
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra C KN č. 3256/84 na Ulici
Matice slovenskej pri OD Rozvoj pri oplotení parkoviska a parcela registra C KN č. 3256/8
na Ulici Matice slovenskej pri oplotení gymnázia, spolu v rozsahu výmery 18 m², na ktorých
sú umiestnené spolu 2 ks reklamných obojstranných bilboardov a 1 ks jednostranných
bilboardov vo vlastníctve žiadateľa (predtým do 31.12.2013 žiadateľ užíval pozemky na
základe nájomnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o.). Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.09.2018.
MsZ uznesením č. 413/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenechanie do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť
pozemku parcela reg. C KN č. 3256/84 spolu v rozsahu výmery 12 m², (2 ks x
6m2/reklamná stavba), na Ulici Matice slovenskej oproti OD Rozvoj – parkovisko, na ktorom
sú umiestnené 2 kusy obojstranných reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa, spôsob
podľa § 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 umiestnené reklamné
zariadenia nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa,
za podmienok: 1. nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019
s jednomesačnou výpovednou lehotou, 2. vylúčenia použitia ustanovenia § 676 ods.
Občianskeho zákonníka v nájomnej zmluve, a to, že nájomný vzťah sa skončí uplynutím
dohodnutej doby uvedenej v nájomnej zmluve, 3. uhradiť do času uzatvorenia nájomnej
zmluvy jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva, za 3 kusy
reklamných zariadení, a to za obdobie od 01.01.2014 do 31.10.2018 vo výške 7938 €
(0,25€/m2/deň x 3 x 6,00 m2 x 1764 dní) so splatnosťou do 30.11.2018, pre spol. Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom Ivanská cesta 2D, Bratislava.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Spol. ARTON s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27, požiadala o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ulici za depom parcela registra C KN č. 3670/2 v rozsahu
výmery 6 m², na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti
pozemku na Nábrežnej ulici parcela registra C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6m2, na
ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti pozemku na
Necpalskej ceste parcela registra C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je
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umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, a časti pozemku na Necpalskej
ceste vedľa Lidla parcela registra C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je
umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, (predtým spol. užívala pozemky
na základe rozhodnutí o zábere verejného priestranstva). Zámer bol zverejnený na úradnej
tabuli dňa 07.09.2018.
MsZ uznesením č. 414/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenechanie do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časť
pozemku na Nábrežnej ulici parcela registra C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6m2, na
ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časť pozemku na
Necpalskej ceste parcela registra C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je
umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, a časť pozemku na Necpalskej
ceste vedľa Lidla parcela registra C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je
umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok
nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2019 s jednomesačnou
výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu
jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a vylúčenia použitia
ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka v nájomnej zmluve, a to tak, že nájomný
vzťah sa skončí uplynutím dohodnutej doby uvedenej v nájomnej zmluve, pre spol. ARTON
s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal
Ing. Erika Vašková podala informáciu o nasledujúcej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 25.06.2018 na základe uznesenia MsZ č. 142/18 zo dňa 26.03.2018
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663, nachádzajúca sa
na Ciglianskej ceste vedená ako bytový dom typu A a pozemky parcela reg. C KN č.
7840/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 135 m² a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m².
Boli doručené dva súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti a to:
1. súťažný návrh predložený: Milanom Hruškom, nar. 30.07.1981, trvalý pobyt
Prievidza, Ciglianska cesta 684/18 (ponúknutá kúpna cena: 75.150,00 €)
2. súťažný návrh predložený: spoločnosťou KSK STAV, s.r.o., so sídlom Prievidzská
224/19, Bojnice, IČO: 51 744 317 (ponúknutá kúpna cena: 75.050,00 €),
MsR požiadala poradný orgán primátorky mesta – bytovú radu o stanovisko k odpredaju
objektu na Ciglianskej ceste 2663/9 v Prievidzi. Bytová rada odporučila naďalej ponechať
objekt v majetku mesta a v správe SMMP, s.r.o., a teda odmietnuť všetky doručené návrhy,
z dôvodu, že v objekte bývajú obyvatelia. Primátorka mesta dodala, že mesto nemá kde
umiestniť týchto obyvateľov, bývanie na Ciglianskej ceste (v bytových domoch) by bolo pre
túto skupinu drahé. MsR uznesením č. 477/18 zo dňa 17. 9. 2018 nevyhodnotila
nasledujúcu obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.06.2018 na
základe uznesenia MsZ č. 142/18 zo dňa 26.03.2018. MsR neodporučila primátorke mesta
uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663, nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste
vedená ako bytový dom typu A a pozemky parcela reg. C KN č. 7840/10, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m²
a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m² v zmysle doručených návrhov.
MsZ uznesením č. 415/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú informáciu na
vedomie.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
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MsZ uznesením č. 416/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo odmietnutie všetkých
doručených návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663, nachádzajúca sa
na Ciglianskej ceste vedená ako bytový dom typu A a pozemky parcela reg. C KN č.
7840/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 135 m² a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m²,
doručených v zmysle OVS vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.06.2018 na základe
uznesenia MsZ č. 142/18 zo dňa 26.03.2018.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Ing. Erika Vašková informovala o návrhu spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s. r.
o., so sídlom Košovská cesta č. 1, Prievidza na uzavretie Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve č.
35/2013 zo dňa 30.12.2013 (evidovanej pod ČCE 5/2014/NZ/1.2) v znení Dodatkov č. 1 až č.
7, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické
služby mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom Košovská cesta č. 1, Prievidza, ako nájomcom,
predmetom ktorého je v bode 1. zvýšené nájomné za rok 2018 pre horeuvedenú spoločnosť,
a to vo výške 74 314,00 € za rok 2018, ktoré bude zaplatené prenajímateľovi so splatnosťou
v zmysle predmetnej nájomnej zmluvy (zvýšené nájomné tvorí alikvotná časť príjmu za
prenájom miest v urnových stenách a celá časť príjmu za prenájom hrobových miest na
všetkých cintorínoch).
Mgr. Rudolf Fiamčík navrhol, aby sa tieto prostriedky použili práve na cintorínske služby.
Helena Dadíková podotkla, že v rámci II. úpravy rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky
na výmenu okien na domoch smútku. Michal Dobiaš uviedol, že je potrebné posilniť
personálne cintorínske služby.
MsZ uznesením č. 417/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzavretie Dodatku č. 8
k Nájomnej zmluve č. 35/2013 zo dňa 30.12.2013 (evidovanej pod ČCE 5/2014/NZ/1.2)
v znení Dodatkov č. 1 až č. 7, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom
a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom Košovská cesta č. 1,
Prievidza, ako nájomcom.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Občianske združenie SWEET HOME, o.z., so sídlom Pravenec 429, požiadalo o dlhodobý
nájom nehnuteľností, časti pozemkov parcela registra CKN č. 3796/4 zastavaná plocha
a nádvorie a parcela registra CKN č. 3796/8 ostatná plocha, spolu v rozsahu výmery 430 m2,
zapísané na LV č. 1 v k.ú. Prievidza, za účelom vybudovania parkoviska a odovzdania do
majetku mesta za symbolické nájomné 1€. Pozemky sa nachádzajú vedľa Ulice za depom.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že zo zelene ubudne 60 m2. Ing. arch. Zuzana
Hlinková dodala, že dôjde k rozšíreniu súčasného parkoviska, pozemok pod parkoviskom
zostane naďalej v majetku mesta. Primátorka mesta konštatovala, že náhradná výsadba je
zabezpečená zo zákona.
MsZ uznesením č. 418/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosti, časti
pozemkov parcela registra CKN č. 3796/4 zastavaná plocha a nádvorie a parcela registra
CKN č. 3796/8 ostatná plocha, spolu v rozsahu výmery 430 m2, zapísané na LV č. 1 v k.ú.
Prievidza, za účelom vybudovania parkoviska a odovzdania do majetku mesta, spôsobom
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ vytvorí parkovacie plochy,
ktoré budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
za podmienok: nájomného vo výške 1 €, na dobu určitú do doby nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia parkoviska s 1-mesačnou výpovednou lehotou, odovzdania
novovybudovaného parkoviska do majetku mesta do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného
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rozhodnutia, odpredaja pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely registra CKN č.
3796/12, v rozsahu výmery približne 60 m2 podľa zamerania GP, ktorý sa nachádza pod
stavbou parkoviska, do vlastníctva mesta Prievidza, za cenu podľa znaleckého posudku
41,30 €/m2, pre SWEET HOME, o.z., so sídlom Pravenec 429.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
MsZ uznesením č. 419/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo majetkovoprávne
usporiadanie nehnuteľnosti formou kúpy do majetku mesta, pozemku parcela registra CKN č.
3796/12, ostatná plocha s výmerou 183 m2, zapísanú na LV č. 11989 v k.ú. Prievidza vo
vlastníctve SWEET HOME, o.z., so sídlom Pravenec 429, za účelom scelenia okolitých
pozemkov vo vlastníctve mesta.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov proti
Ing. Jozef Somoláni a manž., trvalý pobyt 972 01 Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 a Vlasta
Šrámková, trvalý pobyt 972 21 Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č. 370/67, orná pôda
s výmerou 2 865 m², č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171 m² a č.
370/26, záhrady s výmerou 124 m², na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve
a na podnikateľskú výstavbu. Žiadatelia informujú, že sú ochotní si pozemky odkúpiť za KC
5,00 €/m2. Žiadané pozemky sa nachádzajú vedľa bývalej Západnej ulice, terajšia MAX
BROSE.
MsZ uznesením č. 420/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky parcely registra C KN č. 370/67,
orná pôda s výmerou 2 865 m², č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171
m², č. 370/26, záhrady s výmerou 124 m² a č. 370/24, záhrady s výmerou 48 m²,
pozemky spolu s výmerou 3 208 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jozefa
Somolániho a manž., trvalý pobyt 972 01 Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 v podiele ½ k celku
a Vlaste Šrámkovej, trvalý pobyt 972 21 Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, v podiele ½
k celku, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti
Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max Brose 2909/20,
požiadala o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č.
8114/197, ostatné plochy s výmerou 7 356 m2, na účel výstavby externého logistického
zabezpečenia výroby Brose Prievidza v Priemyselnej zóne Prievidza Západ I. v súlade
s územným plánom zóny (priemysel). Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
07.09.2018.
MsZ uznesením č. 421/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 8114/197,
ostatné plochy s výmerou 7 356 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť Brose
Prievidza, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max Brose 2909/20, za cenu 15,00 €/m2
(kúpna cena určená Znaleckým posudkom č. 124/2018, vyhotoveným Ing. Adolfom
Daubnerom, znalcom z odboru: Stavebníctvo a odvetvia: Pozemné stavby, odhad hodnoty
nehnuteľností bola 14,96 €/m2), na účel výstavby externého logistického zabezpečenia
výroby Brose Prievidza v Priemyselnej zóne Prievidza Západ I. v súlade s územným plánom
zóny (priemysel), s predkupným právom v prospech mesta Prievidza nasledovného znenia:
„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 602 Občianskeho zákonníka na predkupnom práve.
V prípade, ak kupujúci bude chcieť previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom tejto zmluvy, zaväzuje sa ju ponúknuť na predaj mestu Prievidza, za tých istých
podmienok, ako ju nadobudol. Toto predkupné právo nadobúda mesto Prievidza vkladom do
katastra nehnuteľností. Mesto Prievidza požiada Okresný úrad v Prievidzi, katastrálny odbor
o zrušenie predkupného práva k predmetnému pozemku po predložení kolaudačného
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rozhodnutia kupujúcim“, spôsobom prevodu 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 nie je pre mesto využiteľný a svojim
umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Marek Danihel, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza, požiadal o zámenu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 562/38 ostatné plochy s výmerou 99 m2,
vo vlastníctve žiadateľa, vedeného na liste vlastníctva č. 11585, za pozemok, časť parcely
registra C KN č. 788/7, ostatné plochy v rozsahu výmery 99 m2, na účel zriadenia prevádzky
zmrzlinárne. Pozemky sa nachádzajú na oboch stranách Riečnej ulice.
MsZ uznesením č. 422/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámenu prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť parcely registra C KN č. 788/7, ostatné
plochy v rozsahu výmery 99 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, vo
vlastníctve mesta, vedený na liste vlastníctva č. 1, za pozemok parcela registra C KN č.
562/38 ostatné plochy s výmerou 99 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 11585, vo
vlastníctve Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov proti
Marek Danihel, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza, požiadal o zámenu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 562/31 ostatné plochy s výmerou 859
m2, vo vlastníctve žiadateľa, vedeného na liste vlastníctva č. 11585, za pozemok, časť
parcely registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 859 m2, na účel výstavby
hromadných garáži. Pozemok vo vlastníctve mesta sa nachádza v vnútrobloku na sídlisku
Zápotôčky vedľa COOP Jednoty a pozemok vo vlastníctve žiadateľa vedľa Riečnej ulice
v blízkosti Mini golfu na sídlisku Píly. Svoju žiadosť odôvodňuje potrebou parkovania na
sídlisku Zapotôčky.
MsZ uznesením č. 423/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámenu prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť parcely registra C KN č. 5089/1, ostatné
plochy v rozsahu výmery 859 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, vo
vlastníctve mesta, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, za pozemok parcela registra C
KN č. 562/31 ostatné plochy s výmerou 859 m2, pozemok vedený na liste vlastníctva č.
11585, vo vlastníctve Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov proti
Spoločnosť BA COM, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. K. Novackého 37, požiadala
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5345/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, na účel vybudovania vonkajšej terasy
s celoročným záberom pozemku. Na pozemok si spoločnosť dala vypracovať ZP, Ing.
Daubner ohodnotil pozemok na 61,85 €/m2 a spoločnosť ponúka sumu 75,00 €/m2. Zámer
bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.09.2018.
MsZ uznesením č. 424/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5345/50,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela
registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 618 m2, Geometrickým
plánom č. 192/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 23.07.2018,
úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 26 júla 2018 pod č. 861/2018, vedený na
liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť BA COM spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. K.
Nováckeho 37, za cenu 75,00 €/m2, na účel vybudovania vonkajšej terasy s celoročným
záberom pozemku, s podmienkou riešenia vzhľadu terasy s architektkou mesta, spôsobom
prevodu 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
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pozemok nie je pre mesto využiteľný a
vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za

bezprostredne prislúcha k nehnuteľnostiam vo

Eduard Richter a manželka Janka, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka č. 646/53,
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č.
3105/16, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2, na účel pešieho prístupu na
pozemok, parcelu č. 3105/2. Dňa 07.09.2018 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer
mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena
a) tohto bodu, pre Eduarda Richtera a manželku Janku, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka
č. 646/53, Prievidza, na účel pešieho prístupu na pozemok, parcelu č. 3105/2.
MsZ uznesením č. 425/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3105/16,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Eduarda
Richtera a manželku Janku, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka č. 646/53, Prievidza, za
cenu 20,00 €/m2, na účel pešieho prístupu na pozemok, parcelu č. 3105/2 s podmienkou,
že neobmedzia parkovanie osobných vozidiel pred Domom smútku v Prievidzi, spôsobom
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný
pozemok nie je pre mesto využiteľný a je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov – kupujúcich.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Ing. Branislav Páleník, trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza, požiadal o kúpu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, parcely registra E KN č. 3814/80, ostatné plochy
s výmerou 90 m2 a č. 3814/81, ostatné plochy s výmerou 29 m2, na záhradkárske účely.
Nakoľko sa o predmetné pozemky stará, žiada kúpnu cenu 20,00€/m2.
MsZ uznesením č. 426/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela
registra C KN č. 2857/91, diel 3, ostatné plochy s výmerou 12 m2, odčlenená z pozemku
parcela registra C KN č. 2857/61, ostatné plochy s výmerou 2 002 m2, vedená na liste
vlastníctva č. 1, parcela registra C KN č. 2869/104, diel 2, ostatné plochy s výmerou 90 m2,
vytvorená z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/80, ostatné plochy s výmerou 90 m2
a parcela registra C KN č. 2869/157, diel 1, ostatné plochy s výmerou 29 m2, vytvorená
z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/81, ostatné plochy s výmerou 29 m2, tieto
parcely registra E KN vedené na liste vlastníctva č. 10652, pre Ing. Branislava Páleníka,
trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely,
spôsob prevodu pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia 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 žiadané pozemky sú dlhodobo užívané,
sčasti oplotené, pre mesto nevyužiteľné a priamo priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa – kupujúceho.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Jozef Meliško a manželka, spoločne trvalý pobyt Ul. J. Záborského č. 79/22, Prievidza,
požiadali o zámenu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, parcely registra C KN č.
2869/109, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a č. 2869/108, záhrady s výmerou
56 m2, spolu pozemky s výmerou 209 m2, obidva pozemky vo vlastníctve mesta, za pozemok
parcela registra E KN č. 750 s výmerou 263 m2 v ich vlastníctve, ktorý sa nachádza na Dlhej
ulici (park Skotňa), na účel rozšírenia záhrady vedľa ich nehnuteľností. Michal Dobiaš
uviedol, že predmetný zámer podporí, nakoľko zámenou sa rieši zachovanie zelene.
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MsZ uznesením č. 427/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky, parcely
registra C KN č. 2869/109, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a č. 2869/108,
záhrady s výmerou 56 m2, spolu pozemky s výmerou 209 m2, obidva pozemky vo vlastníctve
mesta, vedené na liste vlastníctva č. 1, za pozemok parcela registra C KN č. 3258/18, diel č.
1, ostatné plochy s výmerou 263 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č.
217/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 06.09.2018, z pozemku
parcela registra E KN č. 750, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 263 m 2, vo vlastníctve
žiadateľov o zámenu, pre Jozefa Meliška a manželku, spoločne trvalý pobyt Ul. J.
Záborského č. 79/22, Prievidza, bez doplatku, na účel rozšírenia záhrady, spôsob zámeny
pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia 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 žiadané pozemky sú dlhodobo užívané, sčasti oplotené, ktoré
sú pre mesto nevyužiteľné, svojim umiestnením prináležia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov o zámenu a mesto sa stane vlastníkom pozemku, ktorý je súčasťou parku
„Skotňa“.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Maroš Koša, trvalý pobyt Južná ul. č. 167/4, Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľností v k. ú.
Veľká Lehôtka, pozemkov, parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou
879 m2, v celosti, časť pozemkov parcely registra C KN č. 617/6, ostatné plochy, č. 617/7,
ostatné plochy (parcely registra E KN č. 2467/2 a č. 2568) spolu v rozsahu výmery 245 m2,
všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 1 124 m2, na využitie v zmysle územného plánu.
Pozemky sa nachádzajú vedľa Vrchárskej ulice. Nakoľko cez pozemky ide vodovodná rúra,
žiada kúpnu cenu 5,00€/m2. Pozemky má žiadateľ v súčasnosti v nájme. Mgr. Rudolf
Fiamčík uviedol, že pozemok bol daný do nájmu na základe výsledkov OVS. jedná sa
o zosuvné územie, na pozemku je hlavný odber pitnej vody a z tohto dôvodu vyjadril
nesúhlas s odpredajom daného pozemku.
MsZ uznesením č. 428/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj prebytočného
majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemkov, parcela registra C KN č.
618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, časť pozemkov parcely registra C
KN č. 617/6, ostatné plochy, č. 617/7, ostatné plochy (parcely registra E KN č. 2467/2 a č.
2568) spolu v rozsahu výmery 245 m2, všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 1 124 m2,
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Maroša Košu, trvalý pobyt Južná ul.
č. 167/4, Prievidza.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov proti
Michal Jasinský, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 730/31, Prievidza, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Mala Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 298/3, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 16 m2, na účel zriadenia prístupu k nehnuteľnostiam
v jeho vlastníctve. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.09.2018.
MsZ uznesením č. 429/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Mala Lehôtka, pozemku parcela registra C KN č. 298/4,
diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, zameraného a odčleneného z
pozemku parcela registra E KN č. 126/1, ostatné plochy s výmerou 3 067 m 2 (parcela
registra C KN č. 298/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2, na ktorý list
vlastníctva nie je založený), Geometrickým plánom č. 202/2018, vyhotoveným Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa
02 augusta 2018 pod č. 902/2018, vedeného na liste vlastníctva č. 591, pre Michala
Jasinského, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 730/31, Prievidza, za cenu 10,00 €/ m2, na účel
zriadenia prístupu, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
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zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Ľubomír Šovčík a manželka, spoločne trvalý pobyt Pod hrádkom č. 181/30, Prievidza,
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časť pozemku, parcela registra E KN
č. 849, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 35 m2, na záhradkárske účely.
MsZ uznesením č. 430/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili predaj majetku mesta,
nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, časť pozemku, parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy
a nádvorie v rozsahu výmery 35 m2 (parcela registra C KN č. 464/1, zastavané plochy
a nádvorie, na ktorú list vlastníctva nie je založený), podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, pre Ľubomíra Šovčíka a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod
hrádkom č. 181/30, Prievidza, na záhradkárske účely.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 2 sa zdržali
Ing. Martina Kubíková a Róbert Ficel, spoločne trvalý pobyt Paulovská ulica č. 177/27,
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časť pozemku, parcela registra E
KN č. 849, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2, na záhradkárske účely
s oplotením.
MsZ uznesením č. 431/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj majetku mesta,
nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, časť pozemku, parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy
a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2 (parcela registra C KN č. 464/1, zastavané plochy
a nádvorie, na ktorú list vlastníctva nie je založený), podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, pre Ing. Martinu Kubíkovú a Róberta Ficela, spoločne trvalý pobyt
Paulovská ulica č. 177/27, Prievidza, na záhradkárske účely s oplotením.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 2 sa zdržali
Ing. Erika Vašková informovala o podmienkach v súvislosti s uzavretím zmluvy o zriadení
záložného práva so SAŽP pre projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v Prievidzi“.
V súvislosti s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Slovenskú asociáciu
životného prostredia Bratislava k projektu Kompostárne je podmienkou uzavretie zmluvy
o zriadenie záložného práva. Pre tento účel bolo potrebné vybrať a založiť majetok v hodnote
2 312 325,65 €. V zmysle uznesenia MsR č. 397/18 bol na majetok – Športovú halu
vypracovaný znalecký posudok Znaleckou organizáciou AUDING, s.r.o. Prievidza, ktorým
bola stanovená všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti 2 670 000 €.
MUDr. Jaroslav Cigaňák konštatoval, že práve tento majetok bol vzhľadom na verejnosť
vhodne vybraný. Primátorka mesta uviedla, že MsR zvažovala aj so založením iných
nehnuteľností, avšak tie nemali dostatočnú hodnotu a preto navrhli oceniť práve športovú
halu.
MsZ uznesením č. 432/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie záložného práva
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2016-11/42 zo dňa 26.04.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13
ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o
poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme zriadenia záložného práva na nehnuteľný majetok mesta
Prievidza Športová hala nachádzajúci sa v katastrálnom území Prievidza, Ulica olympionikov
č.s. 462 na parcele 3978/2 a pozemky parc. č. 3978/2, 3978/5, 3978/6 v prospech záložného
veriteľa, resp. poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra
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životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová
adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04
Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v
Prievidzi, kód projektu ITMS2014+: 310011C191.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
K bodu 13)
Návrh na zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii OOCR-RHNB na rok
2019 predložila PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu.
Každý člen OOCR prispieva na činnosť organizácie formou riadneho členského príspevku,
ktorý je schválený valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. Mesto Prievidza platí
riadny členský príspevok od založenia organizácie v roku 2012 vo výške 3 000 €. Keďže
členské príspevky sa od vzniku organizácie nemenili, požiadal predseda predstavenstva
primátorku mesta Prievidza o navýšenie príspevku na 4 500 €. Okrem mesta Bojnice všetky
samosprávy schválili zvýšenie príspevkov.
MsZ uznesením č. 433/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie riadneho
členského príspevku mesta Prievidza ako člena Oblastnej organizácie CR Región Horná
Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na 4 500,00 eur pre kalendárny rok 2019 a
zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do návrhu Programového rozpočtu
mesta Prievidza na rok 2019.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS, predložila žiadosť politickej strany SPOLU –
občianska demokracia o súhlas k organizácii kultúrno - spoločenského podujatia za
účelom predvolebnej kampane na post primátora a kandidatúru obyvateľov Prievidze,
kandidujúcich za poslancov MsZ za politický subjekt SPOLU – občianska demokracia
v priestoroch kultúrnych domov v správe KaSS, v KD Necpaly dňa 26.10. 2018, dňa
28.10.2018 v KD Veľká Lehôtka, v KD Hradec, v KD Malá Lehôtka.
MsZ uznesením č. 434/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v zmysle IS - 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza čl. 5 ods. 5.2.1 písm. d) nájom
nebytových priestorov kultúrnych domov v správe KaSS pre politickú stranu SPOLU –
občianska demokracia za účelom
predvolebnej kampane na
post
primátora
a kandidatúru obyvateľov Prievidze, kandidujúcich za poslancov MsZ za politický
subjekt SPOLU – občianska demokracia dňa 26.10. 2018 v Kultúrnom dome Necpaly,
dňa 28.10.2018
v Kultúrnom dome Veľká
Lehôtka, v Kultúrnom dome Hradec a
v Kultúrnom dome Malá Lehôtka.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS, predložila žiadosť Okresnej organizácie strany
SMER-SD, Východná ul. 20, Prievidza podanej v zmysle IS 80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza čl. 5 od. 5.2.1 písm. d) o udelenie súhlasu s nájmom k
organizovaniu kultúrno-spoločenských podujatí v objektoch v správe KaSS v Prievidzi
v mesiacoch október a november 2018.
MsZ uznesením č. 435/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmysle IS - 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza čl. 5 ods. 5.2.1 písm. d) nájom nebytových
priestorov v objektoch v správe KaSS v Prievidzi pre Okresnú organizácie strany SMER-SD,
Východná ul. 20, Prievidza za účelom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí
v mesiacoch október a november 2018.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za

20

Mgr. Marián Bielický, konateľ spol. TSMPD, s.r.o., predložil žiadosť Okresnej
organizácie strany SMER-SD, Východná ul. 20, Prievidza o nájom priestorov v športovej hale
v mesiacoch október/november 2018 za účelom organizovania kultúrno-politického
podujatia.
MsZ uznesením č. 436/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmysle IS - 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza čl. 5 ods. 5.2.1 písm. d) nájom nebytových
priestorov v športovej hale v mesiacoch október/november 2018 pre Okresnú organizáciu
strany SMER-SD, Východná ul. 20, Prievidza za účelom organizovania kultúrno-politického
podujatia.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
K bodu 14)
„Interpelácie“
Mgr. Ľubomír Vida uviedol, že bol oslovený obyvateľkou, ktorá požiadala o osadenie
lavičky na Ul. P. J. Šafárika. Požiadal o vybavenie. Písomný súhlas obyvateľov s osadením
lavičky bol údajne odovzdaný na úrade. Primátorka mesta požiadala vedúceho odboru ÚP,
SP, výstavby a ŽP a doriešenie žiadosti.
Ing. Branislav Bucák hovoril o poškodených lavičkách vo vnútroblokoch na Ul. M.
Rázusa a Ul. Jégeho. Ďalej hovoril o novom chodníku, ktorý sa dokončuje na Ul. Jégeho pri
Zariadení pre seniorov. V minulosti tento chodník slúžil ako príjazdová cesta k parkovisku.
Z dôvodu, aby sa nových chodník nepoškodil, došlo k vybudovaniu nového príjazdu na
predmetné parkovisko. Vodiči však nerešpektujú zmenu vstupu. Požiadal o osadenie
stĺpikov, ktoré zabránia vstupu vozidiel cez chodník.
JUDr. Martin Lukačovič sa pýtal konateľa spol. TSMPD, s.r.o., na reguláciu dopravy
na sídlisku Píly a na závery z vykonaného prieskumu. Spoločnosť TSMPD, s.r.o., odpovie na
interpeláciu písomne.
Július Urík sa zaujímal ohľadom verejného osvetlenia v lokalite Cesta pod skalou.
Ing. Marián Bielický uviedol, že požiadavka je vyriešená.
Mgr. Rudolf Fiamčík konštatoval, že v krátkom čase bude dokončená rekonštrukcia
strechy Domu kultúry vo Veľkej Lehôtke. Ďalej dodal, že pri dopravnej nehode došlo
k zdemolovaniu zábradlia pri moste vo Veľkej Lehôtke. Mesto dočasne zabezpečilo osadenie
prenosných zábran, policajti zdokumentovali škodu. Týmto úsekom chodí viacej obyvateľov
vrátane detí. Požiadal, aby sa zišli zástupcovia oboch strán a mesto vec doriešilo.
Primátorka mesta požiadala prednostu MsÚ o doriešenie daného podnetu.
Mgr. Rudolf Fiamčík hovoril o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov
a podávaní projektov zameraných na zvýšenie zelene v meste (tzv. projekty zelených
striech, voda v meste a pod.) Primátorka mesta uviedla, že mesto preverí, či takéto výzvy sú
aktuálne.
Michal Dobiaš sa pýtal na rekonštrukciu MŠ na Ceste Vl. Clementisa, ktorá je
v rekonštrukcii. Ing. Štefan Bača uviedol, že rekonštrukciu vykonáva spol. Priemstav
Stavebná, a.s. Firma robila pre mesto aj v minulosti, pričom mesto malo s jej prácou dobrú
skúsenosť. Teraz sú v omeškaní. Pavilón A odovzdali 3.9.2018, pavilón B by mali odovzdať
do konca októbra. Strechy všetkých pavilónov sú hotové. Keď nedodržia termíny v zmysle
zmluvy, budú sa riešiť pokuty.
Helena Dadíková sa pýtala na riešenie podnetu na zjednosmernenie Ul. Š. Králika.
Ďalej dodala, že dopravná situácia na danej ulici nie je dobrá, že v piatok popoludní neprejdú
dve autá vedľa seba z dôvodu odparkovaných áut. Nie je tam dobrá viditeľnosť. Je nutné to
riešiť. Primátorka mesta požiadala Ing. Štefana Baču o doriešenie podnetu.
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Helena Dadíková požiadala poslancov VVO č. 4, aby preverili dom na Povstaleckej
ulici, ktorý je údajne opustený a súčasný majiteľ sa oň nestará, stromy vraj prevísajú a sú
nebezpečné.
Július Urík uviedol, že na MsR boli členovia informovaní o získaní prostriedkov na
vybudovanie parkoviska tzv. 9 koľaj pri železničnej stanici. Primátorka mesta potvrdila, že
mesto bolo úspešné v projekte na získanie nenávratného finančného príspevku – 870 tis. €,
rovnako bola úspešná aj SAD Prievidza, a.s., takže celý priestor stanice bude v budúcom
roku rekonštruovaný.
K bodu 15)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomným za
aktívnu účasť. Primátorka mesta vyhlásila zasadnutie mestského zastupiteľstva za
ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 24. 9. 2018
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................................
František Krško
overovateľ I.

...............................................................
MUDr. Dušan Magdin
overovateľ II.

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

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

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