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Zápisnica zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa  21. 02. 2022 

konanej formou videokonferencie  

 

Začiatok zasadnutia: 09. 00  h 

Ukončenie zasadnutia: 11. 35  h 

 

Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková, MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Naďa 

Prilinská, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, JUDr. Róbert Pietrik, 

 

Ing. Branislav Bucák, Helena Dadíková, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, 

JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Ľuboš Jelačič, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 

PhD.  

 

Ospravedlnená: Katarína Čičmancová 

 

Ďalší prihlásení: Mgr. Ľubomír Pomajbo, Ing. Lenka Pánisová,  Ing. Michal Danko, 

Ing. Anton Pišta, Ing. Andrea Nikmonová, Mgr. Ivan Benca, Ing. 

Petra Briatková, Ing. Erika Vašková, JUDr. Mária Kasalová,  Ing. 

Katarína Andrejkovičová, Ing. Natália Topáková 

 

Overovatelia zápisnice z MsR: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Helena Dadíková 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

Rokovanie otvorila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  Privítala 

všetkých účastníkov rokovania a konštatovala, že po spustení videokonferencie sa 

do rokovania zapojili 5 členovia MsR  a teda MsR je rokovania a uznášania schopná.  

 

JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta,   skonštatovala, že návrh 

programu poslanci obdržali v pozvánkach.  

 

Návrh programu: 

 

1. O t v o r e n i e 

2. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 

2021 

3. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021 

4. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu 

za rok 2021 
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5. Správa o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, 

chránenom pracovisku a o výkone trestu povinnej práce v meste Prievidza za 

rok 2021 

6. Informácia o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu (konárov) – jar 2022, triedeného zberu komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín v meste Prievidza 

7. Informácia o pripravenom projekte a možnosti čerpania finančných 

prostriedkov  

8. Majetkovoprávne veci  

9. R ô z n e  

10. D i s k u s i a 

11. Z á v e r  

 

MsR uznesením č. 38/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program MsR na 

deň 21. 02. 2022. 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

Primátorka mesta informovala,  že najbližšie rokovanie MsZ sa uskutoční v pondelok 

28. 2. 2022 formou videokonferencie (vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou 

covid 19). Do návrhovej komisie navrhol zvoliť poslancov: Ing. Natáliu Svítkovú – za 

predsedníčku, Ing. Ľuboša Jelačiča – za člena, Bc. Branislava Gigaca – za člena.  

Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková.  

Členovia MsR nemali k návrhom výhrady (5 poslancov za). 

 

 

K bodu 3) 

 Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021 predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP. 

Mgr. Ľubomír Pomajbo informoval o stave zamestnancov k 31.12.2021.  Príslušníkov 

s odbornou spôsobilosťou je 39, civilných zamestnancov  je 17, teda celkový stav 

zamestnancov ku koncu roka je 56. Hliadková činnosť je naplnená na 58 %. 

Ďalej hovoril o činnosti MsP, o obsluhe pultu centrálnej ochrany, kynológii, odchyte 

túlavých psov, odstraňovaní vrakov, spolupráci s inými útvarmi (Štátna polícia, 

Železničná polícia, MsÚ),  o besedách pre seniorov a pod.  Konštatoval, že 

vzhľadom na pandémiu sa v minulom roku podarilo zrealizovať len dve besedy pre 

seniorov, využívali na informovanie obyvateľov prostredníctvom  miestneho rádia 

a pod.  Ďalej náčelník informoval o odchyte túlavých psov.  Helena Dadíková 

poďakovala za činnosť a spoluprácu.  
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MSR uznesením č. 39/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

 

K bodu 2) 

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., 

za rok 2021 predložil Ing. Michal Danko, riaditeľ SAD Prievidza, a.s.  

Ing. Michal Danko uviedol, že prevádzka v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

v súvislosti s ochorením COVID 19 bola náročná. Ďalej dodal, že správa obsahuje 

hlavné nákladové položky a základné štatistiky. Nedoplatok mesta Prievidza je vo 

výške 194 753 €, nedoplatok mesta Bojnice je vo výške 8 178 €. 

Na základe požiadavky poslanca Bc. Branislava Gigaca vznesenej na komisii 

dopravy bola všetkým poslancom elektronicky poslaná podrobnejšia štatistika 

týkajúca sa MHD. Hovoril o zámere spustenia časových lístkov, ktorý sa v minulom 

roku žiaľ nepodarilo nadstaviť.  

Helena Dadíková uviedla, že správa je objektívna, doplatok mesta je však veľmi 

vysoký, pýtala sa, aký bude mať dopad zvýšenie cien pohonných hmôt na 

hospodárenie.  Ing. Michal Danko uviedol, že rok 2022 nebude z hľadiska energii až 

taký výrazný, nakoľko cenu plynu a elektriny má spoločnosť  zazmluvnenú.  Na záver 

dodal, že tarifa nebola menená od apríla 2011. 

MsR uznesením č. 40/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na 

vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., 

za rok 2021. 

Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal 

 

K bodu 4) 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu 

za rok 2021 predložil Ing. Anton Pišta, ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti 

a petície.  

V roku 2021 bolo mestu Prievidza doručených 16 podaní, z toho 15 sťažností a 1 

petícia.  

Predmetom petície bol nesúhlas s výsadbou stromov na verejnom priestranstve 

medzi Ul. energetikov a Ul. V. Benedikta.  Petícia nemala zákonom predpísané 

náležitosti, nedostatky petície neboli v zákonnom stanovenej lehote, preto bola 

odložená. 
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MsR uznesením č. 41/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na 

vedomie Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného 

stavu za rok 2021. 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

K bodu 5) 

 Správu o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, 

chránenom pracovisku a o výkone trestu povinnej práce v meste Prievidza za rok 

2021 predložila Ing. Lenka Pánisová, vedúca organizačného a personálneho 

oddelenia.  

Počas roku 2021 boli aktivační pracovníci prideľovaní priamo do jednotlivých 

zariadení (školy, KaSS, CVČ, Harmónia, TSMPD a pod.)  Koordináciu aktivačných 

pracovníkov zabezpečujú dvaja  koordinátori , jeden je určený pre prácu v terénne 

a druhý koordinátor vykonáva kontrolnú a administratívnu činnosť.  

Ing. Lenka Pánisová uviedla, že absolventská prax bola pozastavená, v roku 2021 

bol jeden absolvent priradený kancelárii primátorky a to v období od 5. 10. 2020 do 

12.3.2021. V krátkosti informovala o výkone trestu povinnej práce, v roku  2021 bolo 

podpísaných 6 dohôd (trest odrábalo 7 odsúdených), odsúdení pracovali spolu 

s aktivačnými pracovníkmi v exteriéri.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová poďakovala 

koordinátorom, zamestnancom mesta i aktivačným pracovníkom za vykonávané 

činnosti. K poďakovaniu sa pridala aj Helena Dadíková.  MVDr. Norbert Turanovič 

dodal, že počas zimného obdobia koordinátori vykonali prieskum stavu jednotlivých 

zábradlí vo verejnom priestore, pričom mesto plánuje obnovu týchto zábradlí za 

pomoci aktivačných pracovníkov. Informácia bola poskytnutá predsedom VVO, MsÚ 

čaká na spätnú väzbu so stanovením priorít.   

K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 42/22, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

 

K bodu 6) 

Informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu (konárov) – jar 2022, triedeného zberu komunálnych odpadov 

s obsahom škodlivín v meste Prievidza predložila Ing. Andrea Nikmonová, ved. odd. 

výstavby a ŽP.  

Rozmiestnenie VOK začína 7. 3. 2022 vo volebnom obvode č. 2. PaedDr. Kvetoslava 

Ďurčová sa pýtala, či mesto neuvažuje s predĺžením termínu na umiestnenie 

zeleného odpadu (opílených konárov) na dva týždne.  Ing. Andrea Nikmonová 

uviedla, že v prvom týždni sa ukladá zelený odpad na stanovište a v nasledujúcom 
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týždni sa vykonáva dočisťovanie, nateraz sa neuvažuje o zmene aj vzhľadom na 

nadväznosť termínov v ďalších lokalitách.  

MsR uznesením č. 43/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie 

Informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu (konárov) – jar 2022, triedeného zberu komunálnych odpadov 

s obsahom škodlivín v meste Prievidza. 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

K bodu 7) 

Informáciu o projekte s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v 

Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, 

vedúci  ref. pre projekty a investície.  

Projekt rieši nové sadové úpravy, multifunkčné ihrisko, verejné osvetlenie, výmenu 

a doplnenie mobiliáru, výmena stolnotenisových stolov a pod.  

Kofinancovanie projektu mestom je vo výške 27 047,02 €. 

MsR uznesením č. 44/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť  

predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici. M. Mišíka    v 

Prievidzi“, kofinancovanie projektu vo výške 27 047,02  € t. j. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

 

 

K bodu 8) 

 Žiadosti o zriadenie vecným bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. 

právnej kancelárie.  

 

Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčiková, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Šulekova 

877/22, požiadali o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská ulica),  parcela registra E 

KN č. 348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, 

ostatné plochy s výmerou 42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, 

voda, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to 

k stavbe „Novostavba rodinného domu“, pričom predpokladaný rozsah vecného 

bremena (IS) – právo uloženia IS je 78,85 m2 a právo prechodu pešo a prejazdu 

motorovým vozidlom je v rozsahu cca 20 m2. 

Architektka mesta vo svojom stanovisku uviedla, že zámer výstavby rodinného domu 

je v súlade s ÚPN aj ÚPN Z Necpaly.  
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MsR uznesením č. 45/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra E KN č. 348/1, 

ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy 

s výmerou 42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn 

a kanalizácia k stavbe  „Novostavba rodinného domu“,  podľa zamerania 

geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy 

pozemku  v m2 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za 

predaj 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 40,00 €/m2,  a to za podmienok: žiadateľ 

je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta),  podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, 

že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie 

inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie 

vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev 

vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné 

škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za 

každý deň omeškania,  žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného 

bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore 

Okresného úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie 

kolaudačného rozhodnutia - žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde 

bude vyznačený priebeh IS spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc 

z doloženej projektovej dokumentácie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné 

pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel. Geodet 

bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude žiadosť predložená 

na prerokovanie do MsZ. MsR zároveň odporučila MsZ schváliť udelenie súhlasu 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Veľkonecpalskej ulici, parcela registra E KN č. 

348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné 

plochy s výmerou 42 m2, a to  k stavbe „Novostavba rodinného domu“, v zmysle 

doloženej situácie a za dodržania podmienok stanovenými odborom SP, výstavby 

a ŽP. 

Hlasovanie: 4 poslanci za 

 

Nikola Sečianská, trvalý pobyt Dúbravská ul. 934/6, 971 01 Prievidza, požiadala 

o odpustenie, resp. zníženie sankčného poplatku za nedodržanie podmienok 

uvedených v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
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03.04.2020, nakoľko dodnes nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie 

Stavebným úradom Mesta Prievidza (začiatok stavebného konania 09.04.2020), 

z dôvodu problémov spôsobených opakovaným účelovým a neprajným 

pripomienkovaním k stavbe zo strany susedov, trvajúce skoro 2 roky.  

(Predmetom vecného bremena je uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie a elektriky 

k stavbe „RODINNÝ DOM FAMILY MODERN č. parc.: 5945, 5946/2“. Zriadenie 

vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 398/19 zo dňa 09.12.2019.) 

Ing. Petra Briatková podala informáciu, že žiadateľka je v omeškaní 7 dní so 

žiadosťou o predĺženie termínu na doloženie geometrického plánu (Čl. III bod 6 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020), t. z. 

v prípade, že nie je možné z objektívnych dôvodov dodržať termín na doručenie 

geometrického plánu v zmysle Čl. III bod 1., je potrebné požiadať o predĺženie tohto 

termínu v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 1 mesiac pred uplynutím 

lehoty, kedy uplynie lehota na doloženie geometrického plánu, ďalej informovala  

o výške zmluvnej pokuty 50 € za každý deň omeškania v zmysle Čl. III bod 6. a 7. 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020, t. j. 

v celkovej výške 350,00 € (7 dní omeškania).  Výbor aj príslušné komisie odporučili 

odpustiť zmluvnú pokutu, nakoľko omeškanie bolo z objektívnych dôvodov.  

MsR uznesením č. 46/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta  

odpustiť sankcie za nedodržanie podmienok uvedených v Zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020 v zmysle Čl. III bod 6. a 7. (postup v 

zmysle Internej smernice č. 80 bod 7.5). 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

Spoločnosť BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka  972 17, Lúčna 534/1, 

IČO: 50 320 971, požiadala o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Bôrová ulica),  parcela registra 

C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra 

C KN č. 8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - 

Prievidza“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) je 41,8 m2 a právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 vozidiel). 

Na základe požiadavky komisie FMRRaPA právna kancelária oslovila žiadateľa, aby 

doložil novú situáciu (kanalizáciu pre RAD1 napojiť na RAD 2), túto podmienku 

žiadateľ splnil. 

MsR uznesením č. 47/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra C KN č. 8135/1, 
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zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 

prípojky elektro, plyn a kanalizácia k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - 

Prievidza“,  podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu 

podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  

ako násobok  rozlohy pozemku  v m2 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   

rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 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 

75,00 €/m2,  a to za podmienok: 

- IS (kanalizačná prípojka), ktoré zasahujú do telesa cesty zrealizovať 

spoločne na jednom miesta pre obe stavby – RAD 1 a RAD 2 , t. j. 

zrealizovaná jedným napojením,  jedna  rozkopávka cesty, 

- IS, ktoré budú realizované v chodníku – opraviť teleso chodníka v celej 

šírke a po celej dĺžke, a to zo zámkovej dlažby 

- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa 

(t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov 

od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 

priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 

z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo 

chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, 

spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za 

každý deň omeškania,  

- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá 

spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, 

- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený 

priebeh IS spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej 

projektovej dokumentácie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné 

pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel. 

Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude 

žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ. 

MsR zároveň odporučila MsZ schváliť udelenie súhlasu prechodu pešo a prejazdu 

motorovým vozidlom po časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. 

Prievidza na Bôrovej ulici, parcela registra C KN č. 8135/1, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 2246 m2, a to  k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - 
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Prievidza“, v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 vozidiel v zmysle doloženej situácie), pričom 

prechod medzi hranicou pozemku, chodníkom a miestnou komunikáciou bude 

riešený v súlade s podmienkami stanovenými odborom SP, výstavby a ŽP. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

Ľudmila Koštialiková, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 925/75, požiadala 

o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 

umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, 

ostatné plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica). Dôvodom zmeny 

trasovania elektrickej prípojky je prítomnosť betónovej vodomernej šachty osadenej 

ešte v minulosti na parcele č. 2496/2, cez ktorú vedie časť pôvodne plánovanej trasy. 

Zároveň do uvedenej trasy a pôvodne navrhnutého záberu prechodu a prejazdu 

zasahuje svojim umiestnením a rozsiahlou koreňovou sústavou Lipa malolistá, ktorú 

by bolo nutné v prípade dodržania pôvodného trasovania odstrániť.  Posunom 

umiestnenia elektrickej prípojky a zároveň prechodu a prejazdu je možné zachovať 

strom, ktorý má veľkú ekologickú a spoločenskú hodnotu. V prípade posunu 

umiestnenia prechodu a prejazdu zostáva rozsah záberu uvedený v predmetnom GP 

nezmenený. Pri posune elektrickej prípojky je predpokladané zvýšenie záberu 

v dĺžke približne o 5 m, keďže posledný úsek bol pôvodne trasovaný po susednej 

parcele. (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 

01.03.2021, zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č.13/21 zo 

dňa 25.01.2021.) Ing. Petra Briatková informovala, že zápisom Geometrického plánu                   

č. 122/2021, vyhotoveného dňa 15.06.2021 spol. GEOMAP Prievidza s.r.o., úradne 

overeného dňa Ing. Barborou Petriskovou pod č. 621/2021,  zanikla parcela E KN č. 

1848 a vznikli parcely registra C KN č. 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1200/14 

a 1200/15. 

MsR uznesením č. 48/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 

umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, 

ostatné plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica),  žiadateľ je povinný 

doložiť novú pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený priebeh IS spolu s ich 

ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumentácie v  rozsahu 

predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v 

popisnej časti GP ako diel. Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a 

následne bude žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ. MsR zároveň odporučila 

MsZ schváliť  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  č.13/21 zo dňa 

25.01.2021 takto: vypúšťa sa text: „v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Veľká 
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Lehôtka, parcela registra E KN č. 1848,“ a nahrádza sa textom: „v prospech vlastníka 

pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka,  parcely registra C KN č. 1200/11, 1200/12, 

1200/13, 1200/14 a 1200/15“. 

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

Ing. Petra Briatková podala informáciu o aktuálnej úprave postupu, lehôt a sankcií 

v prípade nedodržania trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena. Úloha vyplynula zo zasadnutia MsR zo dňa 24.01.2022. 

Ing. Petra Briatková uviedla, že budúci oprávnení z vecného premena pri podpise 

zmluvy sú vždy upozornení, že v prípade, že nemôžu dodržať trasovanie, resp. iné 

podmienky vyplývajúce zo zmluvy, sú povinní bezodkladne kontaktovať mesto 

Prievidza právnu kanceláriu, aby sa predišlo sankciám a mohli sa podniknúť ďalšie 

kroky.  Postup sa zapracováva do zmlúv. Mesto zabezpečí stanovisko do 7 dní od 

doručenia oznámenia.  Zo strany budúceho povinného z vecného bremena zaujmú 

odborné stanovisko vedúci právnej kancelárie a vedúci odboru stavebného poriadku, 

výstavby a ŽP a predseda príslušného VVO, resp. ním poverený člen VVO. Komisie 

zobrali predmetné informácie na vedomie.  Na základe požiadavky komisie 

FMRRaPA Ing. Petra Briatková informovala, že za rok 2021 a 01/2022 boli 

odpustené sankcie vo výške 55 860 €, sankcia bola spravidla znížená u jednotlivých 

subjektov na 10 %, momentálne nie je uhradená sankcia len spol. PTH, a.s., ktorá 

však bola schválená v MsZ v januári 2022. 

MsR informáciu uznesením č. 49/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  zobrala na 

vedomie. 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

Ing. Petra Briatková informovala o plnení úloh z rokovania MsR zo dňa 24. 01. 2022 

k žiadosti spol. Kúpele Bojnice, a.s., o zriadení vecného bremena.  

Spoločnosť 11.8.2021 doručila na mesto žiadosť o zriadenie vecného bremena 

spočívajúceho v práve uloženia IS – elektrického kábla na pozemku v k. ú. Prievidza, 

parc. č. 1274 s výmerou 207 m2 k stavbe „Zdroj úžitkovej vody a vodovod pre kúpele 

a kúpalisko Čajka Bojnice“. 

Nakoľko žiadosť bola neúplná, právna kancelária vyžiadala – upresnenie rozsahu, 

typ kábla, doloženie sprievodnej správy alebo súhrnnej technickej správy atď.  

Kúpele Bojnice však svoju žiadosť 17.2.2022 stiahli.  Stavebný úrad k 16. 2. 2022 

neevidoval žiadnu podanú žiadosť.  Primátorka mesta uviedla, že ešte mesto čaká 

na stanovisko Okresného úradu Trenčín a Vodohospodárskej spoločnosti.  Požiadala 

právnu kanceláriu, aby informácie boli následne predložené do MsR.  JUDr. Ing. 

Ľuboš Maxina, PhD. poznamenal,  že stiahnutie žiadosti vyvoláva pochybnosti.  

Keďže žiadosť je riešená v súvislosti s pripojením na elektriku, navrhol, aby mesto 
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vyžiadalo aj stanovisko SSE.  Primátorka mesta požiadala o doplnenie predmetného 

stanoviska.  

 

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom Prievidza, 

Priemyselná 82, IČO: 363 25961, požiadala o predĺženie lehoty na uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena o 18 mesiacov, a to vzhľadom na technickú 

a časovú náročnosť realizácie stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov z okruhu 

VS-24, Prievidza“ (zriadenie vecného bremena schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva č.53/20  zo dňa 02.03.2020 v znení uznesenia č. 98/20 zo dňa 

13.05.2020, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

22.06.2020). 

MsR uznesením č. 50/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta 

vyhovieť žiadosti spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom 

Prievidza, Priemyselná 82, IČO: 363 25961, o predĺženie lehoty na uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena o 18 mesiacov, t. j. do 22.12.2023 a doručenie 

porealizačného geometrického plánu do 22.10.2023. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

  

Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, ref. právnej kancelárie.  

 

Lucia Antolová, miesto podnikania   Ulica energetikov 191/19, Prievidza, IČO: 

53187768, požiadala  o odpustenie nájmu za užívanie terasy pred prevádzkou Eden, 

nachádzajúcej sa na Ul. A. Hlinku a to z dôvodu zatvorenia prevádzky kvôli aktuálnej 

situácii ochorenia Covid-19 na základe opatrení prijatých Úradom verejného 

zdravotníctva SR a vlády SR. Odpustenie nájmu žiada za obdobie XI./21 – I./22.  Na 

základe nájomnej zmluvy č. 02/21 platí žiadateľka nájomné v období od 16. októbra 

do 14. apríla kalendárneho roka vo výške 0,02 €/m2/deň za výmeru v rozsahu 27 m2, 

čo predstavuje sumu za obdobie november 2021 až január 2022  vo výške 49,68 €. 

MsR uznesením č. 51/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta 

schváliť zľavu z nájomného vo výške 50% za obdobie od novembra 2021 do januára 

2022 v sume 24,84 €, čo predstavuje 50% z celkovej sumy nájomného  vo výške 

49,68 € za toto  obdobie, za užívanie nehnuteľnosti, časti pozemku z parcely reg. 

CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 27 m2, nachádzajúcej sa na 

Ul. A. Hlinku pred prevádzkou Eden, na ktorej je umiestnená terasa, pre Luciu 

Antolovú, miesto podnikania  Ulica energetikov 191/19, Prievidza, IČO: 53187768, 

nakoľko prevádzka bola na základe opatrení prijatých Úradom verejného 

zdravotníctva SR a vlády SR v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-

19 v určitom období zatvorená.  

Hlasovanie: 6 poslancov za  
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Tatiana Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 

Prievidza, IČO: 46 900 128, požiadala o zmenu účelu využitia prenajatej 

nehnuteľnosti - časti pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúceho sa na Ul. P.J. 

Šafárika, parcela registra CKN č. 5036/1, ostatná plocha s výmerou 50993 m2, 

zapísaného na LV č. 1, vo výmere 36m2, prenajatého na základe Nájomnej zmluvy č. 

12/20 zo dňa 29.06.2020, a to z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu 

k nemu, na účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu so záberom 

počas celého roka. Zároveň požiadala  o udelenie súhlasu s podnájmom pozemku, 

ktorý je predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 

tretej osobe - Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 903/29, Prievidza, 

ktorý bude stánok na predmetom pozemku využívať na účel predaja potravín. 

VVO č. 3 nesúhlasil z dôvodu  sťažností obyvateľov okolitých bytoviek na tento 

stánok, častokrát sa pri stánku popíja alkohol, stánok sa nachádza v blízkosti školy.  

Ing. Erika Vašková uviedla, že žiadateľka bola informovaná o stanovisku výboru 

a komisií, údajne nevedela, že sú sťažnosti obyvateľov na stánok.  JUDr. Petra 

Hajšelová potvrdila, že situáciou sa zaoberali aj na VVO č. 3, údajne sa pri stánku 

zgrupuje určitá skupina osôb, ktorá popíja alkohol. Ing. Branislav Bucák  dodal, že 

tiež nevidí dôvod, aby sa v takomto stánku predával alkohol.  Primátorka mesta 

uviedla, že vzhľad stánku tiež nie je v poriadku, dala za úlohu právnej kancelárii, aby 

vyzvali žiadateľku, aby stánok upravila v súlade s prijatým uznesením. Helena 

Dadíková navrhla, aby mesto oslovilo aj MsP a preverilo informácie o sťažnostiach 

obyvateľov. Primátorka mesta požiadala, aby informácia bola podaná na najbližšej 

MsR. 

MsR uznesením č. 52/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť 

zmenu účelu Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 uzatvorenej s Tatianou 

Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, 

IČO: 46 900 128, a to z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu k nemu, na 

účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu so záberom počas celého 

roka, udelenie súhlasu pre nájomcu Tatianu Přibyl MariMad, s miestom podnikania 

Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná 

v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza pod č. 340-33737,  

s prenechaním predmetu nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemku 

z parcely registra CKN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993m2, 

zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36m2, do podnájmu Lukášovi Dubinovi, trvale bytom 

Urbánková ulica 903/29, Prievidza.  

Hlasovanie: 5 poslancov proti, 1 sa zdržal 
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Radoslav Hanzel – Radeva, s miestom podnikania  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 

37228382, požiadal mesto o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, časti 

pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel  reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1, spolu vo  

výmere 240 m2 - nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, na ktorých je 

umiestnená kaviareň Greenbox s terasou, nakoľko prevádzka musela byť na základe 

opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a Vlády SR v súvislosti so 

zamedzením šírenia pandémie COVID-19 od 22.11.2021 zatvorená. 

Ing. Erika Vašková podala informáciu, že nájomná zmluva č. 29/19 bola uzatvorená 

dňa 30.12.2019 s dobou platnosti do 31.12.2021. Štát poskytne nájomcovi dotáciu 

v rovnakej výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného zo strany prenajímateľa, 

maximálne však 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania. Žiadateľ má nárok 

na dotáciu za sťažené obdobie od 22.11.2021 do 31.12.2021. Nájomné za toto 

obdobie je v celkovej výške 484,72 €, z čoho 50% predstavuje sumu 242,36 €.  

MsR uznesením č. 53/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta 

schváliť zľavu z nájomného vo výške 50% za sťažené obdobie od 22.11.2021 do 

31.12.2021 v sume 242,36 €, čo predstavuje 50 % z celkovej sumy nájomného vo 

výške 484,72  za toto sťažené obdobie za užívanie nehnuteľností, časti pozemkov 

v k. ú. Prievidza, z parciel  reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1 spolu vo  výmere 240 

m2, nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, na ktorých je umiestnená 

kaviareň Greenbox s terasou pre Radoslava Hanzela – Radeva, s miestom 

podnikania Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382,  z dôvodu, že prevádzka bola 

na základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a Vlády SR v 

súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 od 22.11.2021 do 31.12.2021 

zatvorená. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

Ing. Ján Dobrovodský, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, požiadal o  nájom  

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 5034/9, 

zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel umiestnenia 

vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred prevádzkou  

„CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi. Pôvodná nájomníčka  Eva 

Štorcelová, EVITA, NZ č. 20/2013, dala výpoveď z nájmu. 

MsR uznesením č. 54/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  

schváliť   zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 

mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 

5034/9, zastavané plochy a nádvoria   v predpokladanom rozsahu výmery 12 m2 

(výmera bude upresnená po doručení GP),  na účel umiestnenia vonkajšieho 

sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred prevádzkou  „CHEERS 

PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi,  spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
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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 pozemok priľahlý k prevádzke vo výške 0,05 €/m2/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, po ukončení nájmu vypratať pozemok  

na vlastné náklady a uviesť do pôvodného stavu pred prvým zriadením pôvodnej 

letnej terasy bez nároku náhrady na vynaložené náklady.  

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

Spoločnosť  EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza, požiadala 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 

5066/1, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel umiestnenia 

kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred 

prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v Prievidzi. Zámer prenajať 

nehnuteľnosť bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.02.2022. 

MsR uznesením č. 55/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  

schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN 5066/1, 

zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 12 m2, na  Ulici J. M. Hurbana 24 pre 

spol. EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza,  na účel umiestnenia 

kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred 

prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v Prievidzi, so záberom počas 

celého roka,   spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi 

základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 

jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom 

prostredí, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok:  nájomného za 

pozemok priľahlý k prevádzke vo výške 0,05 €/m2/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 určitú jeden rok 

s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po ukončení nájmu vypratať pozemok  na 

vlastné náklady a uviesť do pôvodného stavu bez nároku náhrady na vynaložené 

náklady, presunutia betónového kvetináča  nachádzajúceho sa  na predmetnom 

pozemku, do inej časti pešej zóny, podľa určenia architekta mesta. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  
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Ďalšie žiadosti predkladala JUDr. Mária Kasalová, právnička mesta.  

Ján Mokrý a manželka Eleonóra Mokrá, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 47, 

971 01 Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - novovytvoreného 

pozemku parcely registra CKN č. 6742/4, záhrada v rozsahu výmery 101 m2 

(zameraný a odčlenený na základe pracovnej verzie geometrického plánu č. 

155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 

Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN 

č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na záhradkárske 

účely, nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov a tento pozemok na základe zmluvy o dočasnom užívaní 

pozemku užívajú od roku 1989. Cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú 

inžinierske siete (elektrika, VO). Časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Mokrí 

žiadajú, susedí okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo 

vlastníctve manželov Janikových a zvyšok parcely registra CKN č. 6742 susedí 

s pozemkom vo vlastníctve manželov Botkových a s pozemkom vo vlastníctve 

manželov Oremových. Manželia Janikoví udelili súhlas s odpredaním časti parcely 

manželom Mokrým na základe listu zo dňa 14.06.2021 a manželia Oremoví udelili 

súhlas s odpredaním časti parcely manželom Mokrým na základe listu zo dňa 

02.08.2021. Žiadatelia doložili dňa 27.01.2022 pracovnú verziu geometrického plánu 

č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 

Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, na základe ktorého sa 

s manželmi Botkovými dohodli na prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 

6742, záhrada v rozsahu výmery 215 m2,  

MsR uznesením č. 56/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila  MsZ schváliť  

zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. 

Prievidza -  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/4, záhrada 

v rozsahu výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe pracovnej verzie 

geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 

z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený 

na LV č. 1), pre Jána Mokrého a manželku Eleonóru Mokrú, spoločne trvalý pobyt 

Dubová ulica č. 47, 971 01 Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

za cenu 40,00 €/m2, na záhradkárske účely,   spôsob 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 bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na 

ktorom je postavený rodinný dom.  

Hlasovanie: 6 poslancov za  
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Pavol Botka a manželka Viera Botková, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 

971 01 Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - novovytvoreného 

pozemku parcely registra CKN č. 6742/1, záhrada v rozsahu výmery 114 m2 

(zameraný a odčlenený na základe pracovnej verzie geometrického plánu č. 

155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 

Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN 

č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na záhradkárske 

účely, nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov. Cez pozemok parcela registra  CKN č. 6742 vedú inžinierske 

siete (elektrika, VO). Časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Botkoví žiadajú, 

susedí okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo vlastníctve 

manželov Oremových a v prípade schválenia žiadosti o kúpu druhej časti tohto 

pozemku bude susediť aj s pozemkom vo vlastníctve manželov Mokrých. Manželia 

Oremoví udelili súhlas s odpredaním časti parcely manželom Botkovým listom zo dňa 

27.08.2021. Žiadatelia doložili dňa 31.01.2022 pracovnú verziu geometrického plánu 

č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 

Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, na základe ktorého sa 

s manželmi Mokrými dohodli na prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 6742, 

záhrada v rozsahu výmery 215 m2.  

MsR uznesením č. 57/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť   

zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. 

Prievidza-  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/1, záhrada 

v rozsahu výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe pracovnej verzie 

geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 

z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215 m2, vedený 

na LV č. 1), pre Pavla Botku a manželku Vieru Botkovú, spoločne trvalý pobyt 

Dubová ulica č. 23, 971 01 Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

za cenu 40,00 €/m2, na záhradkárske účely,  spôsob 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 bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na 

ktorom je postavený rodinný dom.  

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

Ing. Katarína Andrejkovičová, referentka právnej kancelárie, predložila žiadosť 

výboru volebného obvodu č. 4 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti 

k realizácii investičného zámeru „Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi“  za 
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účelom skultúrnenia pozemku a vyčistenia od náletových drevín, nachádzajúceho sa 

na Ulici Nad terasami v k.ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 3958/1, 

trvalý trávny porast vo výmere 5810 m2 vo vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany 

Kiss, zapísané na LV č. 4202. Právna kancelária kontaktovala rodinu Kissovú, 

súhlasili s nájomným vo výške 1 €. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že by 

bolo vhodné zmeniť dobu nájmu z dôvodu prípadného čerpania eurofondov.   

MsR uznesením č. 58/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností k realizácii investičného zámeru 

„Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi“ za účelom skultúrnenia pozemku 

a vyčistenia od náletových drevín, nachádzajúceho sa na Ulici Nad terasami v k.ú. 

Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 3958/1, trvalý trávny porast vo výmere 

5810 m2 vo vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany Kiss, zapísané na LV č. 4202 

a to formou nájmu za symbolické 1€, na dobu neurčitú s jednoročnou výpovednou 

lehotou. MsR zároveň odporučila MsZ  zrušiť uznesenie MsZ č. 232/09   zo dňa 30. 

6. 2009 v znení uznesenia č.  212/10 zo dňa 31. 9. 2010, ktorým MsZ schválilo  

majetkoprávne vyporiadanie pozemkov parc. č. 7079/2 a parc. č. 7079/67 a EKN 

parc. č. 3952 v k. ú. Prievidza tzv. „Čerešňový sad“ do majetku mesta Prievidza vo 

výmere podľa zamerania geometrickým plánom za cenu 11,62 €/m2 (350,- Sk/m2) 

formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod., za účelom zachovania 

verejnej zelene. 

Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal  

 

Margita Mruškovičová,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza, požiadala 

o kúpu nehnuteľností na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela 

registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa 

pod rodinným dom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve 

žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599 za účelom scelenia pozemku. Dňa 08.02.2022 

bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta 

Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka nehnuteľnosti na Hradeckej ulici v k. ú. 

Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa pod rodinným dom a pozemku parcela 

registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, 

nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV 

č. 1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza 

za účelom scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2. 

MsR uznesením č. 59/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, 

nehnuteľnosti na Hradeckej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná 
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plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa pod rodinným domom a pozemku 

parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, 

nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV 

č. 1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza, 

za účelom scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2, 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 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľky – kupujúcej. 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.  

 

Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,  so sídlom Ulica T. Vansovej 

24, 971 01  Prievidza, požiadala na odpredaj  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste vlastníctva č. 6891 

vo vlastníctve mesta Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo vchode č. 19 bytového 

domu súpisné číslo 10041, postaveného na pozemku  parcela registra  C KN č. 2058 

vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216 - in na spoločných častiach 

a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, príslušenstve 

a spoluvlastníckeho podielu 48/2216–in k celku na pozemku parcela registra   C KN 

č. 2058 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, vedeného na liste 

vlastníctva č. 6891,  na ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený. 

Byt je voľný, ale opotrebovaný. 

MsR uznesením č. 60/22 uložila právnej kancelárii zabezpečiť vypracovanie 

znaleckého posudku na ocenenie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza nachádzajúcej sa 

na Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste vlastníctva č. 6891 vo vlastníctve 

mesta Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo vchode č. 19 bytového domu súpisné 

číslo 10041, postaveného na pozemku  parcela registra  C KN č. 2058 vrátane 

spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in na spoločných častiach a zariadeniach 

bytového domu súpisné číslo 10041, príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 

48/2216-in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 2058 zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 657 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 6891,  na ktorom je 

bytový dom súpisné číslo 10041 postavený  a následne predložiť do orgánov návrh 

mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vyššie uvedenej 

nehnuteľnosti.  

Hlasovanie: 6 poslancov za  
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Ing. Natália Topáková podala informáciu z pracovnej porady na tému ,,Zriadenie 

výjazdu pri Zdravotnom stredisku MANUS-SK s.r.o.“ uskutočnenej dňa 02. 02. 

2022.  Boli navrhnuté 3 varianty riešenia výjazdu:  

- Variant č.1: Rozšírenie už existujúceho výjazdu cez pozemok mesta Prievidza 

parcelu registra C KN č.  902/5 k.ú. Prievidza, vrátane odpredaja časti pozemku 

nachádzajúceho sa pod vjazdom spoločnosti MANUS-SK s.r.o.  

- Variant č.2: Dopravné napojenie na miestnu cestu Svätoplukova ulica bude 

realizované cez existujúce parkovisko na parcele registra C KN č. 937/3 k.ú. 

Prievidza vo vlastníctve HBP a.s.  

- Variant č.3: Dopravné napojenie na miestnu cestu Ulica Š. Králika bude 

realizované účelovou komunikáciou v rámci areálu zdravotného strediska a cez 

pozemok parcela registra C KN č.  899/1 k.ú. Prievidza vo vlastníctve TSK. 

 

MVDr. Norbert Turanovič informoval o stretnutí. Následne sa stretol aj so žiadateľom 

a informoval ho o záveroch z porady.  Pôvodnú žiadosť žiadateľ stiahne a podá novú 

žiadosť. Mesto mu ponúklo na odpredaj časť pozemku (variant 1).  Primátorka mesta 

požiadala o zvolanie ešte jedného stretnutia, kde bude detailnejšie doriešený návrh.  

 

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (ďalej len PTH, a.s.) so sídlom 

Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, požiadala o kúpu respektíve 

nájom hnuteľného majetku - technických zariadení výmenníkových staníc vo 

vlastníctve mesta.  Dňa 08. 02. 2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 

previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta – technické zariadenia výmenníkových 

staníc podľa písm. a) tohto bodu, pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, 

a.s., so sídlom  Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za cenu 

120 298,01 € na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody 

prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla. 

MsR uznesením č. 61/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, technických zariadení 

výmenníkových staníc a to:  - Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - 

pref – AKU“ spolu s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné 

číslo 2903 na Gazdovskej ulici v Prievidzi. - Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla 

,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom 

dome súpisné číslo 3010 na Gazdovskej ulici v Prievidzi. - Kompaktnú 

odovzdávajúcu stanicu tepla T 250/65- HS COMPACTERM nachádzajúca sa 

v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 v Prievidzi. - Kompaktnú 

odovzdávajúcu stanicu tepla WL 440/50 nachádzajúca sa v budove Kultúrneho 

a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11  v Prievidzi pre spoločnosť 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke  PTH, a.s.) so sídlom Priemyselná 
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82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za kúpnu cenu 120 298,01 €  na účel 

zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody prostredníctvom 

predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla, spôsobom prevodu 

majetku 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 

spoločnosť PTH, a.s., zabezpečuje zdroj tepla v rámci centrálneho zásobovania 

teplom na ktoré sú predmetné KOST napojené, čím sú zabezpečené potreby 

obyvateľom mesta, čo je v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a taktiež z dôvodu, že spoločnosť vlastní tepelné prípojky k zariadeniam KOST 

nachádzajúce sa v budove ZŠ Rastislavova a KaSS.  

Hlasovanie: 4 poslanci za , 1 proti 

 

Spoločnosť M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 

43 919 791,  v zastúpení Miroslavom Svrčkom, konateľom,   požiadala o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5400/39, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel 

scelenia pozemku.  Odkúpením časti žiadaného pozemku dôjde k sceleniu  

s pozemkom parcela registra C KN č. 5403/1 (areál bývalých zberných surovín), 

ktorý nadobudla spoločnosť od mesta Prievidza v obchodnej verejnej súťaži na účel 

výstavby bytového domu.  Spoločnosť doložila pracovnú verziu GP. 

MsR uznesením č. 62/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 

Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/255, ostatná plocha  s výmerou 23 

m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN 5400/39, ostatná plocha  

s výmerou 84 m2, Geometrickým plánom č. 6/2022, vyhotoveným spoločnosťou 

GEOmark s. r. o., so sídlom Ul. G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza dňa 18. 01. 2022, 

pozemok vedený na liste na vlastníctva č.1 pre spoločnosť M. S. STAV, s.r.o., so 

sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO 43 919 791,  v zastúpení Miroslav 

Svrček, konateľ,  za cenu 48,32 €/m2, na účel scelenia pozemku,  spôsob 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 je bezprostredne 

priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

Ing. Jaromír Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, 

požiadal  o kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Prievidza 

v blízkosti Medzibriežkovej ulice a to:  časti pozemku, z parcely registra C KN č. 

2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 78 m2, na záhradkárske 
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účely,  časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 80 m2, na záhradkárske účely. 

MsR uznesením č. 63/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, vedené na liste vlastníctva č. 1, v blízkosti Medzibriežkovej ulice. 

Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 

 

Monika Kováčová, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble a Klaudia 

Prieložná, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble, požiadali o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 3814/1, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 385 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 10652, na 

účel majetkovoprávneho vyporiadania, nakoľko pozemok je užívaný od roku 1981 

a po úmrtí rodičov prišli žiadateľky na skutočnosť, že pozemok nie je vyporiadaný 

a do časti žiadaného pozemku zasahuje aj časť stavby rodinného domu súpisné číslo 

40310 v ich vlastníctve.  

Architektka mesta vo svojom stanovisku zo dňa 03. 02. 2022 súhlasila s predajom 

odčlenených častí parcely v zmysle nákresu,   zvyšok parcely odporúča  ponechať 

ako rezervu v území.  Architektka zároveň v stanovisku upozornila, že predmetná 

EKN parcela č.3814/1 je nevysporiadaná  aj pred rodinným domom súpis.č.253, sú 

tam zriadené parkovacie státia, takisto medzi týmto RD a susedným je zahradená 

parcela CKN 2869/110 vo vlastníctve mesta, ktorá je mestu zbytočná a navrhla ju 

odpredať. 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., objasnil stanovisko komisie FMRRaPA, ktorá  

odporučila žiadosť stiahnuť z rokovania a navrhla,  aby právna kancelária oslovila 

okrem žiadateliek aj priľahlého suseda Ľubomíra Mečiara s manželkou s návrhom na 

odkúpenie časti pozemku nachádzajúceho sa pred domom v ich vlastníctve a tiež 

Darinu Mečiarovú, taktiež vlastníčku nehnuteľnosti na Ulici J. Záborského  s návrhom 

na odkúpenie a vysporiadanie parciel,  ktoré navrhla vo svojom stanovisku pani 

architektka a to časť parcely registra E KN č. 3814/1 a C KN č. 2869/110. JUDr. Ing. 

Ľuboš Maxina, PhD. pripomenul, že v minulosti si p. Mečiar podal na mesto žiadosť 

o odkúpenie pozemku, záujem o pozemok prejavila aj suseda, v tom čase mesto 

neschválilo odpredaj tohto pozemku. Konštatoval, že mesto by malo mať rovnaký 

prístup k žiadateľom. Vyjadril sa za predaj pozemku.  

Primátorka mesta sa pýtala, či predmetný pozemok je oplotený. Ing. Natália 

Topáková jej dala kladnú odpoveď.  Primátorka mesta dala za úlohu právnej 

kancelárii, preveriť celú situáciu, oplotenie, starostlivosť o pozemok, celkový stav, 

doplniť fotodokumentáciu, preveriť účel pozemku, ktorý navrhuje architektka mesta 

ponechať ako rezervu, osloviť p. Darinu Mečiarovú ohľadom majetkového 
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usporiadania pozemkov, susedných vlastníkov zatiaľ s ponukou na odkúpenie 

pozemkov neoslovovať, preveriť celé územie – vlastníctvo, zmluvy s mestom, 

žiadosti, ktoré boli podané v minulosti, požiadala právnu kanceláriu, aby pripravila do 

orgánov mesta návrh na vysporiadanie pozemkov v danej lokalite.  

Návrh následne predložiť do orgánov mesta na vyjadrenie.  Primátorka mesta 

žiadosť z rokovania stiahla.  

 

 

 

 

K bodu 10) 

 Helena Dadíková sa pýtala na oslavy „Dňa učiteľov“.  Primátorka mesta 

uviedla, že mesto pripravuje oslavy prezenčnou formou v KaSS.  PaedDr. 

Kvestoslava Ďurčová informovala o návrhu ocenenia „Plaketa J. A. Komenského“. 

Uviedla, že do budúcnosti bude potrebné upraviť formulár, zjednotiť formu.  

 

K bodu 11) 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým 

účastníkom rokovania MsR za aktívny prístup a vyhlásila zasadnutie MsR za 

ukončené.  
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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa  21. 02. 2022 

konanej formou videokonferencie  

 

Pripomienky overovateľov zápisnice: 
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PaedDr. Kvetoslava Ďurčová     Helena Dadíková 

                overovateľ I.                     overovateľ II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MVDr. Norbert Turanovič                              JUDr. Katarína 

Macháčková 

  prednosta MsÚ                                      primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
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Záznam o prítomnosti  zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21. 2. 

2022  (rokovanie formou videokonferencie) 

Začiatok zasadnutia:        9.00 h 

Ukončenie zasadnutia:      11.35 h 

         

Prítomní: 

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta   

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ     

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta   

Ing. Róbert  Pietrik – vedúci  právnej kancelárie  

Ing. Daniela Mendelová – ref. kanc. prednostu MsÚ    

 

Členovia  MsR  od –    do    

 

Ing. Branislav Bucák 9.00  –  11.35 h 

Helena Dadíková  9.00  –  11.35 h 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  9.10  –  11.35 h   

Katarína Čičmancová ospravedlnená  

JUDr. Petra Hajšelová 9.00  –  11.35 h 

Ing. Ľuboš Jelačič   9.00 – 11.35 h 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 9.00 – 11.35 h 
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Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21. 02. 2022 

od 38 do 63 

 

 

 

38. Program MsR 

39. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za rok 2021 

40. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., 

za rok 2021 

41. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu 

za rok 2021 

42. Správa o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, 

chránenom pracovisku a o výkone trestu povinnej práce v meste Prievidza za 

rok 2021 

43. Informácia o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu (konárov) – jar 2022, triedeného zberu komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín v meste Prievidza 

44. Projekt s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici. M. Mišíka v Prievidzi“ 

a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov 

45. Žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej o zriadenie vecného 

bremena 

46. Žiadosť Nikoly Sečianskej o odpustenie resp. zníženie sankcie za nedodržanie 

zmluvných podmienok 

47. Žiadosť spol. BAU+B Development, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 

48. Žiadosť Ľudmily Koštialikovej o zmenu uloženia IS  

49. Informácia o aktuálnej úprave postupu, lehôt a sankcií v prípade nedodržania 

trasovania 

50. Žiadosť spol. PTH, a.s., o predĺženie lehoty na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena 

51. Žiadosť Lucie Antolovej o odpustenie nájmu za užívanie terasy 

52. Žiadosť Tatiany Přibil MariMad o zmenu účelu NZ a udelenie súhlasu  

s podnájmom pozemku 

53. Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva o dotáciu na nájomné za užívanie časti 

pozemkov 

54. Žiadosť Ing. Jána Dobrovodského o nájom časti pozemku 

55. Žiadosť spol. EGON, s.r.o., o nájom časti pozemku 

56. Žiadosť Jána Mokrého a manž. o kúpu pozemku 

57. Žiadosť Pavla Botku a manž. o kúpu pozemku 
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58. Majetkovoprávne vyporiadanie pozemku formou nájmu s Mgr. Tiborom Kissom 

a Adrianou Kissovou (časť Čerešňového sadu) 

59. Žiadosť Margity Mruškovičovej o kúpu časti pozemku  

60. Návrh spol. SMMP, s.r.o., na odpredaj bytu na Šumperskej ulici 

61. Žiadosť spol. PTH, a.s., o kúpu  resp. nájom  technických zariadení 

výmenníkových staníc 

62. Žiadosť spol. M. S. STAV, s.r.o., o kúpu časti pozemku 

63. Žiadosť Ing. Jaromíra Páleníka o kúpu pozemku 

 

Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21. 02. 2022  

od 38 do 63 

 

číslo: 38/22 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

 návrh programu MsR na deň 21. 02. 2022, 

II. schvaľuje 

program MsR na deň 21. 02. 2022. 

 

číslo: 39/22 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021,  

II. odporúča MsZ  

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021. 

 

číslo: 40/22 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., 

za rok 2021, 

II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou 

SAD Prievidza, a.s., za rok 2021. 

 

číslo: 41/22 

Mestská rada 
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I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu 

za rok 2021, 

II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu 

pokojného stavu za rok 2021. 

 

číslo: 42/22 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Správu o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, 

chránenom pracovisku a o výkone trestu povinnej práce v meste Prievidza za 

rok 2021. 

 

číslo: 43/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu (konárov) – jar 2022, triedeného zberu komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín v meste Prievidza. 

 

číslo: 44/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici. M. Mišíka 

v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

II.  odporúča MsZ  

schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici. M. 

Mišíka v Prievidzi“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 27 047,02  € t. j. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

 

číslo: 45/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt 

Prievidza, Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov 

vo vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská 
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ulica),  parcela registra E KN č. 348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  

parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy s výmerou 42 m2, právo 

uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, voda, plyn a kanalizácia a právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe „Novostavba 

rodinného domu“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) – 

právo uloženia IS je 78,85 m2 a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 

vozidlom je v rozsahu cca 20 m2,  

II.  odporúča MsZ 

a) schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 

na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra E 

KN č. 348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 

347/1, ostatné plochy s výmerou 42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 

prípojky elektro, plyn a kanalizácia k stavbe  „Novostavba rodinného domu“,  

podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS 

č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako 

násobok  rozlohy pozemku  v m2 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   

rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 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 40,00 €/m2,  a to za podmienok: 

- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa 

(t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 

ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 

priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z 

prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo 

chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, 

spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za 

každý deň omeškania,  

- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá 

spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie 

kolaudačného rozhodnutia.  

- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený priebeh 

IS spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej 

dokumentácie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého 

rozsah bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel. Geodet bude povinný 
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vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude žiadosť predložená na 

prerokovanie do MsZ, 

 

b) schváliť udelenie súhlasu prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 

po časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na 

Veľkonecpalskej ulici, parcela registra E KN č. 348/1, ostatné plochy 

s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy s výmerou 

42 m2, a to  k stavbe „Novostavba rodinného domu“, v zmysle doloženej 

situácie a za dodržania podmienok stanovenými odborom SP, výstavby a ŽP. 

 

číslo: 46/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Nikoly Sečianskej, trvalý pobyt Dúbravská ul. 934/6, 971 01 

Prievidza, o odpustenie, resp. zníženie sankčného poplatku za nedodržanie 

podmienok uvedených v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena zo dňa 03.04.2020, nakoľko dodnes nebolo vydané právoplatné 

stavebné povolenie Stavebným úradom Mesta Prievidza (začiatok stavebného 

konania 09.04.2020), z dôvodu problémov spôsobených opakovaným 

účelovým a neprajným pripomienkovaním k stavbe zo strany susedov, 

trvajúce skoro 2 roky.  

(Predmetom vecného bremena je uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie 

a elektriky k stavbe „RODINNÝ DOM FAMILY MODERN č. parc.: 5945, 

5946/2“. 

Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 398/19 zo dňa 

09.12.2019.) 

b) informáciu, že žiadateľka je v omeškaní 7 dní so žiadosťou o predĺženie 

termínu na doloženie geometrického plánu (Čl. III bod 6 Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020), t. z. v prípade, že 

nie je možné z objektívnych dôvodov dodržať termín na doručenie 

geometrického plánu v zmysle Čl. III bod 1., je potrebné požiadať o predĺženie 

tohto termínu v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 1 mesiac 

pred uplynutím lehoty, kedy uplynie lehota na doloženie geometrického plánu. 

c) informáciu o výške zmluvnej pokuty 50 € za každý deň omeškania v zmysle 

Čl. III bod 6. a 7. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo 

dňa 03.04.2020, t. j. v celkovej výške 350,00 € 

II.  odporúča primátorke mesta  
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odpustiť sankcie za nedodržanie podmienok uvedených v Zmluve o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020 v zmysle Čl. III bod 6. 

a 7. (postup v zmysle Internej smernice č. 80 bod 7.5). 

 

číslo: 47/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka  972 17, 

Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, o zriadenie vecného bremena na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Bôrová 

ulica),  parcela registra C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky 

elektro, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 

vozidlom, a to k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - Prievidza“, 

pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) je 41,8 m2 a právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 

vozidiel) 

II.       odporúča MsZ 

a) schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 

na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra 

C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  

parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

2246 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn 

a kanalizácia k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - Prievidza“,  

podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa 

IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  

ako násobok  rozlohy pozemku  v m2 zaťaženého vecným bremenom 

a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 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 75,00 €/m2,  a to za 

podmienok: 

- IS (kanalizačná prípojka), ktoré zasahujú do telesa cesty zrealizovať 

spoločne na jednom miesta pre obe stavby – RAD 1 a RAD 2 , t. j. 

zrealizovaná jedným napojením,  jedna  rozkopávka cesty, 

- IS, ktoré budú realizované v chodníku – opraviť teleso chodníka v celej 

šírke a po celej dĺžke, a to zo zámkovej dlažby 



Strana 32 z 57 

 

- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa 

(t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov 

od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 

priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 

z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo 

chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, 

spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za 

každý deň omeškania,  

- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá 

spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, 

- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený 

priebeh IS spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej 

projektovej dokumentácie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné 

pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel. 

Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude 

žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ. 

b) schváliť udelenie súhlasu prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 

po časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na 

Bôrovej ulici, parcela registra C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 2246 m2, a to  k stavbe „Novostavba dvoch radových 

domov - Prievidza“, v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 vozidiel v zmysle doloženej 

situácie), pričom prechod medzi hranicou pozemku, chodníkom a miestnou 

komunikáciou bude riešený v súlade s podmienkami stanovenými odborom 

SP, výstavby a ŽP. 

 

číslo: 48/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 

925/75, o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky 

elektriky a posunu umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým 

vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká 

Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, ostatné plochy  s výmerou 966 m2 

(lokalita:  Uhlištná ulica). 
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Dôvodom zmeny trasovania elektrickej prípojky je prítomnosť betónovej 

vodomernej šachty osadenej ešte v minulosti na parcele č. 2496/2, cez ktorú 

vedie časť pôvodne plánovanej trasy. Zároveň do uvedenej trasy a pôvodne 

navrhnutého záberu prechodu a prejazdu zasahuje svojim umiestnením 

a rozsiahlou koreňovou sústavou Lipa malolistá, ktorú by bolo nutné v prípade 

dodržania pôvodného trasovania odstrániť.  Posunom umiestnenia elektrickej 

prípojky a zároveň prechodu a prejazdu je možné zachovať strom, ktorý má 

veľkú ekologickú a spoločenskú hodnotu. 

V prípade posunu umiestnenia prechodu a prejazdu zostáva rozsah záberu 

uvedený v predmetnom GP nezmenený. 

Pri posune elektrickej prípojky je predpokladané zvýšenie záberu v dĺžke 

približne o 5 m, keďže posledný úsek bol pôvodne trasovaný po susednej 

parcele. 

(Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 

01.03.2021, zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ 

č.13/21 zo dňa 25.01.2021.) 

b) informáciu, že zápisom Geometrického plánu č. 122/2021, vyhotoveného 

dňa 15.06.2021 spol. GEOMAP Prievidza s.r.o., úradne overeného dňa Ing. 

Barborou Petriskovou pod č. 621/2021,  zanikla parcela E KN č. 1848 a vznikli 

parcely registra C KN č. 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1200/14 a 1200/15,  

II.  odporúča MsZ 

schváliť 

a) zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 

umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela 

registra  E KN č. 2496/1, ostatné plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná 

ulica),  

žiadateľ je povinný doložiť novú pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený 

priebeh IS spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej 

projektovej dokumentácie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné 

pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel. 

Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude 

žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ. 

b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  č.13/21 zo dňa 25.01.2021 

takto: vypúšťa sa text: „v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, 

parcela registra E KN č. 1848,“ a nahrádza sa textom: „v prospech vlastníka 

pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka,  parcely registra C KN č. 1200/11, 1200/12, 

1200/13, 1200/14 a 1200/15“. 
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číslo: 49/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

informáciu o aktuálnej úprave postupu, lehôt a sankcií v prípade nedodržania 

trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 

Úloha vyplynula zo zasadnutia MsR zo dňa 24.01.2022. 

 

číslo: 50/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom 

Prievidza, Priemyselná 82, IČO: 363 25961, o predĺženie lehoty na 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena o 18 mesiacov, a to 

vzhľadom na technickú a časovú náročnosť realizácie stavby „Rekonštrukcia 

tepelných rozvodov z okruhu VS-24, Prievidza“ 

(zriadenie vecného bremena schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

č.53/20  zo dňa 02.03.2020 v znení uznesenia č. 98/20 zo dňa 13.05.2020, 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 22.06.2020), 

II.  odporúča primátorke mesta 

vyhovieť žiadosti spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so 

sídlom Prievidza, Priemyselná 82, IČO: 363 25961, o predĺženie lehoty na 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena o 18 mesiacov, t. j. do 

22.12.2023 a doručenie porealizačného geometrického plánu do 22.10.2023. 

  

číslo: 51/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Lucie Antolovej, miesto podnikania   Ulica energetikov 191/19, 

Prievidza, IČO: 53187768, o odpustenie nájmu za užívanie terasy pred 

prevádzkou Eden, nachádzajúcej sa na Ul. A. Hlinku a to z dôvodu zatvorenia 

prevádzky kvôli aktuálnej situácii ochorenia Covid-19 na základe opatrení 

prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a vlády SR. Odpustenie nájmu 

žiada za obdobie XI./21 – I./22, 

b) informáciu, že na základe nájomnej zmluvy č. 02/21 platí žiadateľka 

nájomné v období od 16. októbra do 14. apríla kalendárneho roka vo výške 

0,02 €/m2/deň za výmeru v rozsahu 27 m2, čo predstavuje sumu za obdobie 

november 2021 až január 2022  vo výške 49,68 €. 

II. odporúča primátorke mesta 
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schváliť zľavu z nájomného vo výške 50% za obdobie od novembra 2021 do 

januára 2022 v sume 24,84 €, čo predstavuje 50% z celkovej sumy 

nájomného  vo výške 49,68 € za toto  obdobie, za užívanie nehnuteľnosti, 

časti pozemku z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie 

s výmerou 27 m2, nachádzajúcej sa na Ul. A. Hlinku pred prevádzkou Eden, 

na ktorej je umiestnená terasa, pre Luciu Antolovú, miesto podnikania  Ulica 

energetikov 191/19, Prievidza, IČO: 53187768, nakoľko prevádzka bola na 

základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a vlády SR 

v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 v určitom období 

zatvorená.  

 

číslo: 52/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 

845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, o zmenu účelu využitia prenajatej 

nehnuteľnosti - časti pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúceho sa na Ul. P.J. 

Šafárika, parcela registra CKN č. 5036/1, ostatná plocha s výmerou 50993 m2, 

zapísaného na LV č. 1, vo výmere 36m2, prenajatého na základe Nájomnej 

zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020, a to z účelu umiestnenia novinového 

stánku a prístupu k nemu, na účel umiestnenia stánku s potravinami 

a prístupu k nemu so záberom počas celého roka, 

b) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 

845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, o udelenie súhlasu s podnájmom 

pozemku, ktorý je predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo 

dňa 29.06.2020 tretej osobe - Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková 

ulica 903/29, Prievidza, ktorý bude stánok na predmetom pozemku využívať 

na účel predaja potravín, 

c) informáciu, že podľa čl. IV bod 13 Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 

29.06.2020 je nájomca oprávnený prenechať predmetnú nehnuteľnosť do 

podnájmu tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

prenajímateľa,  

II. neodporúča MsZ 

 schváliť 

a) zmenu účelu Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 uzatvorenej s 

Tatianou Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 

01 Prievidza, IČO: 46 900 128, a to z účelu umiestnenia novinového stánku 

a prístupu k nemu, na účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu 

k nemu so záberom počas celého roka, 
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b) udelenie súhlasu pre nájomcu Tatianu Přibyl MariMad, s miestom 

podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, 

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza pod č. 340-

33737,  s prenechaním predmetu nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti 

pozemku z parcely registra CKN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie 

s výmerou 50993m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36m2, do podnájmu 

Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 903/29, Prievidza.  

 

číslo: 53/21 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, s miestom podnikania  Nová 598/22, 

Kanianka, IČO: 37228382, o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, 

časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel  reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1, 

spolu vo  výmere 240 m2 - nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, 

na ktorých je umiestnená kaviareň Greenbox s terasou, nakoľko prevádzka 

musela byť na základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR 

a Vlády SR v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 od 

22.11.2021 zatvorená,  

b) informáciu, že nájomná zmluva č. 29/19 bola uzatvorená dňa 30.12.2019 

s dobou platnosti do 31.12.2021. Štát poskytne nájomcovi dotáciu v rovnakej 

výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného zo strany prenajímateľa, 

maximálne však 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania. Žiadateľ má 

nárok na dotáciu za sťažené obdobie od 22.11.2021 do 31.12.2021. Nájomné 

za toto obdobie je v celkovej výške 484,72 €, z čoho 50% predstavuje sumu 

242,36 €.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť zľavu z nájomného vo výške 50% za sťažené obdobie od 22.11.2021 

do 31.12.2021 v sume 242,36 €, čo predstavuje 50 % z celkovej sumy 

nájomného vo výške 484,72  za toto sťažené obdobie za užívanie 

nehnuteľností, časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel  reg. CKN č. 2121 

a CKN č. 2120/1 spolu vo  výmere 240 m2, nachádzajúcich sa na Námestí 

slobody v Prievidzi, na ktorých je umiestnená kaviareň Greenbox s terasou pre 

Radoslava Hanzela – Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, Kanianka, 

IČO: 37228382,  z dôvodu, že prevádzka bola na základe opatrení prijatých 

Úradom verejného zdravotníctva SR a Vlády SR v súvislosti so zamedzením 

šírenia pandémie COVID-19 od 22.11.2021 do 31.12.2021 zatvorená. 
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číslo: 54/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jána Dobrovodského, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C 

KN  č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel 

umiestnenia vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  

pred prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi 

(prechod nájmu po Eve Štorcelovej, EVITA, NZ č. 20/2013),  

II.   odporúča MsZ  

schváliť  

a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 

mesta: 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 

5034/9, zastavané plochy a nádvoria   v predpokladanom rozsahu výmery 12 

m2 (výmera bude upresnená po doručení GP),  na účel umiestnenia 

vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred 

prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi, 

b)  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,  

c) za podmienok: 

-  nájomného za pozemok priľahlý k prevádzke vo výške 0,05 €/m2/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, 

- po ukončení nájmu vypratať pozemok  na vlastné náklady a uviesť do 

pôvodného stavu pred prvým zriadením pôvodnej letnej terasy bez nároku 

náhrady na vynaložené náklady. 

 

číslo: 55/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť  spoločnosti  EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, 

Prievidza, o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely 

registra C KN  č. 5066/1, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 

m2  na účel umiestnenia kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - 
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terasou  nachádzajúcou sa pred prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  

24 v Prievidzi,  

b) informáciu, že dňa 08.02.2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer 

mesta prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 

Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, na účel umiestnenia kvetináčov so 

zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred 

prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v Prievidzi,  

II.   odporúča MsZ  

schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN 5066/1, 

zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 12 m2, na  Ulici J. M. Hurbana 

24 pre spol. EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza,  na účel 

umiestnenia kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  

nachádzajúcou sa pred prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v 

Prievidzi, so záberom počas celého roka,   spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení patrí aj starostlivosť o 

všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 

nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude 

slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok:  nájomného za pozemok priľahlý 

k prevádzke vo výške 0,05 €/m2/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 určitú jeden rok s 1-

mesačnou výpovednou lehotou, po ukončení nájmu vypratať pozemok  na 

vlastné náklady a uviesť do pôvodného stavu bez nároku náhrady na 

vynaložené náklady, presunutia betónového kvetináča  nachádzajúceho sa  

na predmetnom pozemku, do inej časti pešej zóny, podľa určenia architekta 

mesta. 

 

číslo: 56/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Jána Mokrého a manželky Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý pobyt 

Dubová ulica č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza - novovytvoreného pozemku parcely registra CKN č. 6742/4, 

záhrada v rozsahu výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe 

pracovnej verzie geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného 

vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. 

Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 
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6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na 

záhradkárske účely, nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a tento pozemok na základe 

zmluvy o dočasnom užívaní pozemku užívajú od roku 1989, 

b) informáciu, že cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske 

siete (elektrika, VO), 

c)  informáciu, že časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Mokrí žiadajú, 

susedí okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo 

vlastníctve manželov Janikových a zvyšok parcely registra CKN č. 6742 

susedí s pozemkom vo vlastníctve manželov Botkových a s pozemkom vo 

vlastníctve manželov Oremových. Manželia Janikoví udelili súhlas 

s odpredaním časti parcely manželom Mokrým na základe listu zo dňa 

14.06.2021 a manželia Oremoví udelili súhlas s odpredaním časti parcely 

manželom Mokrým na základe listu zo dňa 02.08.2021, 

d)  informáciu, že žiadatelia doložili dňa 27.01.2022 pracovnú verziu 

geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing 

s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 

14.01.2022, na základe ktorého sa s manželmi Botkovými dohodli na 

prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu 

výmery 215 m2,  

II.  odporúča  MsZ 

schváliť  

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť 

v k.ú. Prievidza -  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/4, 

záhrada v rozsahu výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe 

pracovnej verzie geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného 

vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou 

Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada 

v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), pre Jána Mokrého a manželku 

Eleonóru Mokrú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 47, 971 01 Prievidza, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na 

záhradkárske účely,  

b) spôsob 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 

bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je 

postavený rodinný dom.  
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číslo: 57/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Pavla Botku a manželky Viery Botkovej, spoločne trvalý pobyt 

Dubová ulica  č. 23, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - 

novovytvoreného pozemku parcely registra CKN č. 6742/1, záhrada v rozsahu 

výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe pracovnej verzie 

geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing 

s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 

14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu 

výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na záhradkárske účely, nakoľko uvedený 

pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov. 

b) informáciu, že cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske 

siete (elektrika, VO), 

c) informáciu, že časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Botkoví žiadajú, 

susedí okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo 

vlastníctve manželov Oremových a v prípade schválenia žiadosti o kúpu 

druhej časti tohto pozemku bude susediť aj s pozemkom vo vlastníctve 

manželov Mokrých. Manželia Oremoví udelili súhlas s odpredaním časti 

parcely manželom Botkovým listom zo dňa 27.08.2021,  

d) informáciu, že žiadatelia doložili dňa 31.01.2022 pracovnú verziu 

geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing 

s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 

14.01.2022, na základe ktorého sa s manželmi Mokrými dohodli na 

prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu 

výmery 215 m2,  

II.   odporúča MsZ 

schváliť  

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť 

v k.ú. Prievidza-  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/1, 

záhrada v rozsahu výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe 

pracovnej verzie geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného 

vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou 

Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada 

v rozsahu výmery 215 m2, vedený na LV č. 1), pre Pavla Botku a manželku 

Vieru Botkovú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 971 01 Prievidza, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na 

záhradkárske účely,  
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b) spôsob 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 bezprostredne priľahlý 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavený rodinný dom.  

 

číslo: 58/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

žiadosť výboru volebného obvodu č. 4 o majetkovoprávne usporiadanie 

nehnuteľnosti k realizácii investičného zámeru „Revitalizácia Čerešňového 

sadu v Prievidzi“  za účelom skultúrnenia pozemku a vyčistenia od náletových 

drevín, nachádzajúceho sa na Ulici Nad terasami v k.ú. Prievidza, pozemku 

parcela registra E KN č. 3958/1, trvalý trávny porast vo výmere 5810 m2 vo 

vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany Kiss, zapísané na LV č. 4202,  

II.  odporúča MsZ  

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností k realizácii investičného 

zámeru „Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi“ za účelom skultúrnenia 

pozemku a vyčistenia od náletových drevín, nachádzajúceho sa na Ulici Nad 

terasami v k.ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 3958/1, trvalý 

trávny porast vo výmere 5810 m2 vo vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany 

Kiss, zapísané na LV č. 4202 a to formou nájmu za symbolické 1€, na dobu 

neurčitú s jednoročnou výpovednou lehotou.  

III.  odporúča MsZ  

zrušiť uznesenie MsZ č. 232/09   zo dňa 30. 6. 2009 v znení uznesenia č.  

212/10 zo dňa 31. 9. 2010, ktorým MsZ schválilo  majetkoprávne vyporiadanie 

pozemkov parc. č. 7079/2 a parc. č. 7079/67 a EKN parc. č. 3952 v k. ú. 

Prievidza tzv. „Čerešňový sad“ do majetku mesta Prievidza vo výmere podľa 

zamerania geometrickým plánom za cenu 11,62 €/m2 (350,- Sk/m2) formou 

kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod., za účelom zachovania 

verejnej zelene. 

 

číslo: 59/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Margity Mruškovičovej,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 

Prievidza,  o kúpu nehnuteľností na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, 

pozemku parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 1m2, nachádzajúci sa pod rodinným dom a pozemku parcela registra 

C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci 
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sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599 

za účelom scelenia pozemku.  

b) informáciu, že dňa 08.02.2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer 

mesta previesť prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. 

Veľká Lehôtka nehnuteľnosti na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, 

pozemok parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 1m2, nachádzajúci sa pod rodinným dom a pozemku parcela registra 

C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci 

sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV č. 

1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 

Prievidza za účelom scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2, 

II.  odporúča MsZ 

schváliť prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. 

Veľká Lehôtka, nehnuteľnosti na Hradeckej ulici, pozemok parcela registra C 

KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa 

pod rodinným domom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom 

vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599, pre Margitu 

Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza, za účelom 

scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2, 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 je bezprostredne priľahlý 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky – kupujúcej. 

 

číslo: 60/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

návrh spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. so sídlom Ulica T. 

Vansovej 24, 971 01  Prievidza na odpredaj  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste vlastníctva 

č. 6891 vo vlastníctve mesta Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo vchode č. 

19 bytového domu súpisné číslo 10041, postaveného na pozemku  parcela 

registra  C KN č. 2058 vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216- in na 

spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, 

príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216–in k celku na pozemku 

parcela registra C KN č. 2058 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, 

vedeného na liste vlastníctva č. 6891,  na ktorom je bytový dom súpisné číslo 

10041 postavený,   
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II.  ukladá právnej kancelárii  

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie nehnuteľnosti v k. 

ú. Prievidza nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste 

vlastníctva č. 6891 vo vlastníctve mesta Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo 

vchode č. 19 bytového domu súpisné číslo 10041, postaveného na pozemku  

parcela registra  C KN č. 2058 vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in 

na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, 

príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in k celku na pozemku 

parcela registra C KN č. 2058 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, 

vedeného na liste vlastníctva č. 6891,  na ktorom je bytový dom súpisné číslo 

10041 postavený  a následne predložiť do orgánov návrh mesta na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na prevod vyššie uvedenej nehnuteľnosti.  

 

číslo: 61/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (ďalej len PTH, 

a.s.) so sídlom Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, o kúpu 

respektíve nájom hnuteľného majetku - technických zariadení výmenníkových 

staníc vo vlastníctve Mesta Prievidza  a to: 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu 

s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 

na Gazdovskej ulici v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu 

s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 

na Gazdovskej ulici v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla T 250/65- HS COMPACTERM 

nachádzajúca sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla WL 440/50 nachádzajúca sa 

v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11  

v Prievidzi 

na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody 

prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla 

(ďalej len KOST).    

 

b) informáciu, že dňa 08. 02. 2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer 

mesta previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta – technické zariadenia 
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výmenníkových staníc podľa písm a) tohto bodu, pre spoločnosť Prievidzské 

tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom  Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, 

IČO: 36 325 961, za cenu 120 298,01 € na účel zabezpečenia vykurovania 

a prívodu teplej úžitkovej vody prostredníctvom predmetných Kompaktných 

odovzdávajúcich staníc tepla,  

II.  odporúča MsZ 

schváliť prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, 

technických zariadení výmenníkových staníc a to:  

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu 

s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 

na Gazdovskej ulici v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu 

s tepelnou prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 

na Gazdovskej ulici v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla T 250/65- HS COMPACTERM 

nachádzajúca sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla WL 440/50 nachádzajúca sa 

v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11  

v Prievidzi 

pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke  PTH, a.s.) 

so sídlom Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za kúpnu cenu 

120 298,01 €  na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej 

vody prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc 

tepla, spôsobom prevodu majetku 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 spoločnosť PTH, a.s., zabezpečuje 

zdroj tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom na ktoré sú predmetné 

KOST napojené, čím sú zabezpečené potreby obyvateľom mesta, čo je 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a taktiež z dôvodu, 

že spoločnosť vlastní tepelné prípojky k zariadeniam KOST nachádzajúce sa 

v budove ZŠ Rastislavova a KaSS.  

 

číslo: 62/22 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 

Bratislava, IČO: 43 919 791,  v zastúpení Miroslavom Svrčkom, konateľom,   
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o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 

č. 5400/39, ostatná plocha v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste 

vlastníctva  č. 1, na účel scelenia pozemku.  Odkúpením časti žiadaného 

pozemku dôjde k sceleniu  s pozemkom parcela registra C KN č. 5403/1 (areál 

bývalých zberných surovín), ktorý nadobudla spoločnosť od mesta Prievidza 

v obchodnej verejnej súťaži na účel výstavby bytového domu.  

b) informáciu o doložení pracovnej verzie GP,   

II. odporúča MsZ 

schváliť 

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť 

v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/255, ostatná 

plocha  s výmerou 23 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela 

registra C KN 5400/39, ostatná plocha  s výmerou 84 m2, Geometrickým 

plánom č. 6/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOmark s. r. o., so sídlom 

Ul. G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza dňa 18. 01. 2022, pozemok vedený na 

liste na vlastníctva č.1 pre spoločnosť M. S. STAV, s.r.o., so sídlom 

Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO 43 919 791,  v zastúpení Miroslav 

Svrček, konateľ,  za cenu 48,32 €/m2, na účel scelenia pozemku,   

b) spôsob 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 je bezprostredne priľahlý 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

 

číslo: 63/22 

Mestská rada 

I. berie  na vedomie 

žiadosti  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 

Bratislava, o kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. 

Prievidza v blízkosti Medzibriežkovej ulice a to:  

a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 78 m2, na záhradkárske účely. 

b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 80 m2, na záhradkárske účely,  

II.  neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na liste vlastníctva č. 1, v blízkosti 

Medzibriežkovej ulice a to:  
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a) časť pozemku z parcely registra C KN  č. 2670/1 zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 78 m2, podľa skutočného zamerania 

geometrickým plánom, pre Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 

2358/2, 811 02 Bratislava, na záhradkárske účely,  

b) časť pozemku z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 80 m2, podľa skutočného zamerania 

geometrickým plánom, pre Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 

2358/2, 811 02 Bratislava, na záhradkárske účely. 

 

 

Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21. 02. 2022 od 38 do 63 

 

 

 

 

 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, overovateľ I. 

Helena Dadíková,  overovateľ II. 

MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ 

JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prievidza  22. 02. 2022 
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Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21.02.2022 

 

číslo uznesenia: 38/22 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 39/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 40/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák za 
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6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 1 

 

číslo uznesenia: 41/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomný 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 42/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 43/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 
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1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomný 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 44/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomný 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 45/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 
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Prítomní: 4 

Hlasovanie: Za: 4 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 46/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomná 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 4 

Hlasovanie: Za: 4 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 47/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 48/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 
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2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 49/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 50/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 



Strana 52 z 57 

 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 51/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0   Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 52/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. zdržal sa  

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová proti 

5 Ing. Branislav Bucák proti 

6 Helena Dadíková proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič proti 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti:5  Zdržal sa: 1 

 

 

číslo uznesenia: 53/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 
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3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 54/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 55/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 56/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

 

číslo uznesenia: 57/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 58/22 

 

 Meno, priezvisko    Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. zdržal sa  

2 Katarína Čičmancová neprítomná 
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3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0  Zdržal sa: 1 

 

 

číslo uznesenia: 59/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 60/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 61/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. proti 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 4 Proti:1  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 62/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomný 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová za 

5 Ing. Branislav Bucák za 

6 Helena Dadíková za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič za 

 

Prítomní: 4 

Hlasovanie: Za: 4 Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 63/22 

 

 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. proti 

2 Katarína Čičmancová neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová neprítomná 
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4 JUDr. Petra Hajšelová proti 

5 Ing. Branislav Bucák proti 

6 Helena Dadíková proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič proti 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti:5  Zdržal sa: 0 

 

 


