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Zápisnica zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20. februára 2023 

  

Začiatok zasadnutia:   09. 00 h 

Ukončenie zasadnutia:  14. 30 h 

Miesto konania: Mestský dom v Prievidzi, zasadacia miestnosť 

 

Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková, Ing. Henrieta Pietrková, Mgr. Alojz Vlčko, 

JUDr. Róbert Pietrik, Ing. Naďa Prilinská 

 

Katarína Čičmancová, Michal Dobiaš, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, 

Ing. Ľuboš Jelačič, PaedDr. Eleonóra Porubcová, MVDr. Norbert 

Turanovič, 

 

Neprítomná: Mgr. Dominika Vážna 

 

Ďalej prítomní:  

predkladatelia: Ing. Anton Pišta, Mgr. Jana Javorčeková, Ing. Beata Jelačičová, 

Katarína Vráblová, JUDr. Ján Martiček, PhDr. Ivona Vojtášová, Mgr. 

Dana Horná, Ing. Pavel Pařízek, Ing. Branislav Michalík, Ing. Milan 

Bugár, Ing. Petra Briatková, JUDr. Mária Kasalová, Mgr. Jozef Macko, 

Ing. arch. Zuzana Hlinková, Ing. arch. Miroslav Kontriš, Ing. Katarína 

Andrejkovičová, Barbora Milová, Ing. Ľudmila Richterová 

 

Verejnosť:  Miroslav Mikič  

 

Overovatelia zápisnice z MsR:  MVDr. Norbert Turanovič, Michal Dobiaš  

Hlasovanie: 7 poslancov za 

 

Spravodajca MsR:  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

 

K bodu 1) 

Rokovanie otvorila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta. Privítala 

všetkých prítomných a konštatovala, že v zasadacej miestnosti je prítomných 6 členov 

MsR a teda MsR je rokovania a uznášania schopná. Určila overovateľov zápisnice – 

MVDr. Norberta Turanoviča, Michala Dobiaša a spravodajcu MsR: PaedDr. 

Kvetoslavu Ďurčovú. 
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Primátorka mesta uviedla, že najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční v pondelok 27. 

2. 2023 o 9.00 hodine na Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.  

Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Mgr. Libora Mokrého – za 

predsedu, Ing. Natáliu Svítkovú – za členku a Ivicu Čertíkovú – za členku.  

Poslanci k návrhom nemali výhrady (Hlasovanie: 6 poslancov za) 

 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že návrh programu 

poslanci obdržali v pozvánkach.  

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie 1 – 12/2022 

3. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 
2022 

4. Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých 

období 

5. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miesta na území mesta Prievidza  

6. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín 

podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú 

sa spádové materské školy v meste Prievidza 

7. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre 

základné školy v meste Prievidza  

8. Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby 

poskytované mestom Prievidza  

9. Návrh IS č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa 

10. Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 

103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza  

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

za rok 2022 

12. Návrh tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice 

13. Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu Zdroj výroby tepla pre 

SCZT Prievidza 

14. Založenie novej obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, 

s.r.o. 

15. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
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16. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi 

17. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 

18. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta 

Prievidza  

19. Zmena štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie TIK Prievidza a zmena 

člena správnej rady 

20. Návrh ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi na vyhlásenie OVS – nájom 

nebytových priestorov 

21. Rozhodnutie o námietke  k Vyhodnoteniu pripomienok vznesených v priebehu 

prerokovávania Zmeny a Doplnku č. 2 UPN Z Necpaly 

22. Majetkovoprávne veci  

23. Rôzne  

24. Diskusia 

25. Záver  

 

Do bodu Rôzne neboli doplnené žiadne body.  

 

MsR uznesením č. 15/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program MsR na 

deň 20. 02. 2023. 

Prezentácia:  6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 2) 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 

12. 2022 predložil Mgr. Ľubomír  Pomajbo, náčelník MsP.  

Mestská polícia je poriadkový útvar mesta zriadený mestským zastupiteľstvom. Mgr. 

Ľubomír Pomajbo uviedol, že MsP v Prievidzi funguje už 31 rokov. Správa sa 

predkladá Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu policajnému zboru. Poslanci diskutovali 

o problematike odchytu túlavých mačiek.  Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že okolité 

obce nemajú karanténne stanice a to je problém.  Ročné náklady na karanténnu 

stanicu so cca 40 tis. €. 

MsR uznesením č. 16/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022. 

Prezentácia:  6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 
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K bodu 3) 

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

2022 predložil Ing. Anton Pišta, ref. pre správne delikty, priestupky, petície. 

V stanovenom období bolo mestu Prievidza doručených 8 podaní z toho 4 sťažnosti, 

3 petície a 1 podanie – žiadosť o ochranu pokojného stavu. 

MsR uznesením č. 17/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na 

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

stavu za rok 2022. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 6) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín 

podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa 

spádové materské školy v meste Prievidza predložila Ing. Beata Jelačičová, vedúca 

odd. školstva.  

Dochádza k zlúčeniu dvoch dokumentov týkajúcich sa problematiky predškolského 

vzdelávania, a to podávania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a určenia 

spádovej materskej školy.  

Fyzické ani právnické osoby nevzniesli k návrhu VZN pripomienky. Komisie MsZ 

odporučili VZN schváliť bez pripomienok.  

MsR uznesením č. 18/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín podávania žiadostí 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spádové materské 

školy v meste Prievidza. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 7) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení času a miesta zápisu na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné 

školy v meste Prievidza predložila Ing. Beata Jelačičová, vedúca odd. školstva.  

schválením VZN č. 13/20122 o zrušení Základnej školy Ul. P. J. Šafárika 

vznikla pre mesto Prievidza ako zriaďovateľa  škôl povinnosť určiť školský obvod pre 

ulice patriace do školského obvodu zrušenej základnej školy. Fyzické ani právnické 
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osoby nevzniesli k návrhu VZN pripomienky. Komisie MsZ odporučili VZN schváliť 

bez pripomienok.  

MsR uznesením č. 19/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení času a miesta zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy v meste 

Prievidza. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 9) 

Návrh Internej smernice č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa predložila 

Mgr. Jana Javorčeková, vedúca sociálneho oddelenia.  

Úpravou dochádza k zmene frekvencie vyplácania príspevku a to dvakrát ročne.  

Výška príspevku sa nemení, je vo výške 100 € pre každé novonarodené dieťa.  

Komisie MsZ odporučili návrh schváliť bez pripomienok.  

PaedDr. Eleonóra Porubcová nesúhlasila s nevyplatením príspevku v prípade, že 

rodič má neuhradený záväzok voči mestu, konštatovala, že príspevok je pre dieťa, 

nie pre rodiča.  Mgr. Jana Krausová uviedla, že mesto eviduje približne 50 žiadostí, 

kedy z dôvodu dlhu voči mestu resp. mestskej spoločnosti nie je vyplatený príspevok.  

Z diskusie vyplynul návrh, aby v takýchto prípadoch bol príspevok vyplatený formou 

vecnej dávky.  

MsR uznesením č. 20/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

Internú smernicu č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa s pripomienkami: v bode 

2.5 sa vypúšťa písmeno c) bod 2.6 znie: „V prípade, ak žiadateľ alebo druhý rodič 

majú neuhradený záväzok voči mestu Prievidza a spoločnosti Správa majetku mesta 

Prievidza, s.r.o., po zákonom stanovenej lehote splatnosti, bude im príspevok pri 

narodení dieťaťa vyplatený formou vecnej dávky“, pôvodný text v bode 2.6 sa 

presúva do bodu 2.7. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 8) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby 

poskytované mestom Prievidza predložila Katarína Vráblová, riaditeľka Harmónie, n. 

o.  

Zmeny sa týkajú platieb v zariadení krízovej intervencie, neziskovej organizácii 

Harmónia. Okrem úhrady za pobyt sa upravujú aj poplatky za obslužné činnosti ako 

pranie, sušenie a pod.  
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Komisie MsZ odporučili schváliť bez pripomienok. Fyzické ani právnické osoby 

nepodali k návrhu žiadne pripomienky.  Účinnosť VZN je od 1. 4. 2023. 

MsR uznesením č. 21/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby poskytované 

mestom Prievidza. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 4) 

Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o schválenie úhrady časti strát minulých období 

spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza v 1. časti roka 2023 v sume 160 

000,00 € predložil JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti SMMP, s.r.o. 

Dôvodom úhrady časti strát minulých období je finančné pokrytie platieb istiny, 

úrokov a poplatkov k úveru (bývanie na Ciglianskej ceste). 

MsR uznesením č. 22/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

úhradu časti strát minulých období spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom 

mestom Prievidza v 1. časti roka 2023 v sume 160 000,00 €. 

Prezentácia:  6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 5) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov  a 

poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza predložila 

PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu.  

Návrh je predložený z dôvodu ukončenia činnosti a prevádzky trhoviska na 

Hviezdoslavovej ulici, zavedenia systému používania vratných zálohovateľných 

pohárov na príležitostných trhoch mesta, súčasťou zmien je aj aktualizácia trhových 

poriadkov.  

Fyzické ani právnické osoby nevzniesli k návrhu VZN pripomienky. Komisie MsZ 

odporučili VZN schváliť bez pripomienok.  

Hlavná kontrolórka upozornila na formálnu chybu v materiáli a to vypustenie dátumu 

v §10 Záverečné ustanovenia. PaedDr. Eleonóra Porubcová hovorila o projekte 

gymnázia zameraného na cestovný ruch „Cesta Prievidzou spojená s prievidzským 

gymnáziom“, pričom súbežne vznikol ďalší obdobný projekt z inej organizácie.  Mgr. 

Alojz Vlčko súhlasil, že v prípade obdobných projektov v rámci mesta je potrebné 

zosúladenie a spoločná komunikácia.  Michal Dobiaš uviedol, že k tejto problematike 
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zvolá spoločné stretnutie za účasti architektky mesta, problematiku treba riešiť 

v súčinnosti s n.o. TIK.  

MsR uznesením č. 23/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť VZN 

mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Prievidza. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 10) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 

103/2009 v znení Doplnku č. 1 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta 

Prievidza predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS.  

Mgr. Dana Horná uviedla, že mesto začína s likvidáciou smogu, niektoré 

plochy sa budú likvidovať, niektoré sa budú presúvať. V zmysle platnej legislatívy nie 

je potrebné, aby výlepné  plochy boli definované vo VZN.  

Michal Dobiaš uviedol, že mesto rokuje so spol. EUROAWK. 

MsR uznesením č. 24/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť VZN 

mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 103/2009 v znení 

Doplnku č. 1 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza. 

Prezentácia:  5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

K bodu 15) 

Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 111 – Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu 

MsÚ.  

Zmena rokovacieho poriadku bola spracovaná z dôvodu zosúladenia časti týkajúcej 

sa ustanovujúceho zastupiteľstva so zákonom o obecnom zriadení, dochádza 

k úprave názvov komisií MsZ, navrhuje sa interné smernice prerokovávať len v 

príslušných komisiách MsZ. Komisie MsZ odporučili návrh schváliť bez pripomienok.  

MsR uznesením č. 25/23,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 111 – Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 
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K bodu 16) 

Návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej 

rady v Prievidzi predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu MsÚ.  

Návrh je predložený z dôvodu presnejšej špecifikácie spôsobu rokovania počas 

krízovej situácie, kedy možno rokovanie uskutočniť formou videokonferencie.  

Z dôvodu zvýšenia informovanosti sa navrhuje zverejňovať pozvánku s programom 

rokovania MsR tri dni pred rokovaním rady na webovom sídle mesta. Komisie MsZ 

odporučili návrh schváliť bez pripomienok. 

Hlavná kontrolórka uviedla, že v prípade MsR nie je nutné krízovú situáciu smerovať 

len na ochorenie COVID – 19  a odporučila zmenu v článku VIII. MsR v diskusii návrh 

podporila.  

MsR uznesením č. 26/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi 

s pripomienkou: v bode 6. Čl. VIII Rokovanie MsR počas krízovej situácie sa vypúšťa 

text v nadpise ... „spôsobenej ochorením COVID-19“ a v Čl. VIII bode 2 sa vypúšťa 

text: ... „vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. 

Prezentácia:  6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za 

 

K bodu 17) 

Návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie 

prednostu.  

V rámci rokovania komisií sa zavádza možnosť individuálneho pripojenia sa 

formou videokonferencie na prezenčné rokovanie komisie. Zároveň sa presne 

špecifikuje forma hlasovania per rollam, dochádza k zadefinovaniu komisií MsZ pre 

volebné obdobie 2022 – 2026. Návrh obsahuje povinnosť zverejňovania pozvánky 

s programom rokovania komisie na webové sídlo. Rokovanie budú neverejné len 

v čase núdzového stavu a výnimočného stavu,  v čase vyhlásenej mimoriadnej 

situácie sú zasadnutia verejné. 

MsR uznesením č. 27/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za  
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K bodu 18) 

Návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 55 – Štatút výborov volebných 

obvodov mesta Prievidza predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie 

prednostu.  

Zmenou sa zavádza verejné rokovanie výboru počas vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, neverejné rokovania budú len v čase núdzového stavu a výnimočného 

stavu.  Výbor môže v odôvodnených prípadoch rokovať formou videokonferencie 

a prijímať hlasovania formou per rollam. Komisie MsZ odporučili návrh schváliť bez 

pripomienok.  

MsR uznesením č. 28/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta 

Prievidza. 

Prezentácia: 6 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

K bodu 14) 

Návrh mesta Prievidza na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské 

odpadové hospodárstvo, s.r.o. (skratka POH, s.r.o.) predložil JUDr. Róbert Pietrik, 

vedúci právnej kancelárie. 

Súčasťou materiálu bol aj návrh na schválenie zástupcov mesta v spoločnosti. 

Do funkcie konateľa je navrhnutý JUDr. Róbert Pietrik, za členov Dozornej rady sú 

navrhnutí: MVDr. Norbert Turanovič – predseda, RNDr. Ing. Ján Kuchárik a PaedDr. 

Eleonóra Porubcová.  Základné imanie spoločnosti je vo výške 5 tis. €.  

PeadDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že  navrhuje zmeniť nomináciu jej osoby za 

poslanca Mgr. Júliusom Gálisom.  MsR v rámci diskusie podporila návrh. 

MsR  odporučila MsZ schváliť  založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 

hospodárstvo, s.r.o. (skratka POH, s.r.o.), podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka 

a schváliť orgány spoločnosti. 

K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 29/23, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici.  

Prezentácia: 6 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

K bodu 19) 

Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária 

mesta Prievidza  predložil Michal Dobiaš, zástupca primátorky mesta.  
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Michal Dobiaš uviedol, že návrh je predložený na prerokovanie do MsZ 

z dôvodu, že súčasná riaditeľka p. Helena Dadíková oznámila, že nechce naďalej 

pôsobiť vo funkcii riaditeľky organizácie a jej pôsobenie v tejto funkcii chce ukončiť.  

Za novú riaditeľku je navrhnutá Mgr. Diana Šurkalová Dušeková.  Poslankyňa 

Helena Dadíková je navrhnutá ako členka správnej rady.  

PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala, či je v poriadku kumulovanie funkcií 

zamestnancov mesta, či je možné časové zosúladenie. Hlavná kontrolórka uviedla, 

že v prípade riaditeľky TIKU je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti t. zn.  výkon 

10 hodín/týždenne.  

MsR uznesením č. 30/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

zástupcu mesta Mgr. Dianu Šurkalovú Dušekovú do funkcie riaditeľky neziskovej 

organizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza.  

Prezentácia:  6 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

MsR uznesením č. 31/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ odvolať 

zástupcu mesta Mgr. Dianu Šurkalovú Dušekovú z funkcie členky Správnej rady 

neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza k 1. 4. 2023 

a zvoliť  zástupcu mesta Helenu Dadíkovú za členku Správnej rady neziskovej 

organizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza k 1. 4. 2023.  

Prezentácia:  6 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

 

K bodu 11) 

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

predložil Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ SAD Prievidza, a.s. Prítomný bol aj 

Ing. Branislav Michalík, ref. pre dopravu. 

Mesto Prievidza ako objednávateľ uzatvorilo zmluvu so spol. SAD Prievidza  

v roku 2018, dopravca je povinný najneskôr do 31. 01. aktuálneho kalendárneho roka 

predložiť objednávateľom písomné vyúčtovanie dopravných služieb za 

predchádzajúci kalendárny rok. Zmluva bola uzatvorená na 10 ročné obdobie.  

Podiel financovania miest je 95,07 % Prievidza a 4,93 % Bojnice.  Nedoplatok je vo 

výške cca 30 tis. €.  V krátkosti informoval o vozovom parku, stave autobusov, 

nákladoch, cene pohonných hmôt a pod.  

MsR uznesením č. 32/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na 

vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s. 
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Prezentácia: 6 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 6 poslancov za  

K bodu 12) 

Návrh tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice predložil 

Ing. Branislav Michalík, ref. pre dopravu. Prítomný bol aj Ing. Pavel Pařízek zo spol. 

SAD Prievidza, a.s. 

Ing. Branislav Michalík uviedol, že cieľom návrhu je zníženie výdavkov a priniesť 

vyššiu atraktivitu MHD. Cieľom novej tarify je zvýhodniť najmä pravidelných 

cestujúcich a zaviesť časové cestovné lístky. Na prvé dva mesiace sa navrhuje 

zavedenie zvýhodneného ročného cestovného.  Časové lístky sa dajú zakúpiť len na 

dopravnú kartu.  Cena lístka na dopravnú kartu je nižšia ako cena za platbu 

v hotovosti.  Zmena tarify sa navrhuje zaviesť od 1. 4. 2023. Ing. Pavel Parížek 

uviedol, že spoločnosť SAD Prievidza, a.s., časové lístky podporuje.  Mesto Bojnice 

s návrhom súhlasilo.  

Ing. Branislav Michalík uviedol, že úpravou grafikonov sa podarilo znížiť tarifné 

kilometre o 162 tis. km, napriek tejto zmene počet cestujúcich zostal nezmenený.  

Posledná zmena tarify bola vykonaná v roku 2011. Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že 

netreba podceniť propagáciu zmeny tarify v MHD. MVDr. Norbert Turanovič 

poďakoval za prípravu, spracovanie návrhov. Ing. Pavel Pařízek uviedol, že 

opätovne treba zvážiť výšku cestovného počas Baníckeho jarmoku. Cestovne 

„zdarma“ sa v minulosti osvedčilo – autobusy boli naplnené, doprava nebola 

preplnená.  Katarína Čičmancová sa pýtala na požiadavku, ktorá bola zaslaná 

v súvislosti s linkou do Veľkej Lehôtky. Ing. Branislav Michalík uviedol, že ďalšie 

zmeny sa budú zavádzať až najskôr od 1. mája.  

MsR uznesením č. 33/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

odporúčanie pre dopravcu, spoločnosť SAD Prievidza, a.s., zapracovať novú tarifu 

mestskej hromadnej dopravy do prepravného poriadku s platnosťou od 1. apríla 

2023. 

Prezentácia:  5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

K bodu 13) 

Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre 

SCZT Prievidza“ predložil Ing. Milan Bugár, riaditeľ spol. PTH, a.s. 

Ing. Milan Bugár informoval o stave jednotlivých čiastkových projektoch. Dodávatelia 

sú vybratí v rámci všetkých projektov. Na realizácii sa aktívne pracuje.  Úver 

spoločnosť čerpala cez SLSP.   
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Primátorka mesta poďakovala za zrealizovanie kontrolného dňa.  Michal Dobiaš 

dodal, že celý proces je veľmi dobre pripravený.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa 

pýtala na možné zapojenie do SCZT aj lokalitu Ciglianska cesta, kde je momentálne 

elektrické vykurovanie.  Ing. Milan Bugár uviedol, že pokiaľ bude vôľa, do budúcnosti 

je možné doriešiť aj túto lokalitu.  

MsR uznesením č. 34/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  zobrať na 

vedomie Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre 

SCZT Prievidza“. 

Prezentácia:  5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

K bodu 22) 

Žiadosti o zriadenie vecného bremena predkladal Ing. Petra Briatková, ref. 

právnej kancelárie.  

 

Charita - dom sv. Vincenta, n. o., IČO: 45735301, so sídlom Košovská cesta 19, 

Prievidza a Ladislav Krátky - Zvarmat, IČO: 40652718, so sídlom Košovská cesta 21, 

Prievidza požiadali o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza 

(lokalita Košovská cesta), parcela registra E KN č. 2323/1, ostatné plochy s 

výmerou  11156 m2, právo uloženia IS - vodovodnej prípojky z verejného vodovodu, 

a to k stavbe: „Spoločná prípojka vody CHARITA – dom sv. Vincenta, Košovská 

cesta 19, Prievidza a ZVARMAT, Košovská cesta 21, Prievidza“, v rozsahu podľa 

priloženej situácie. 

Členovia MsR diskutovali o podmienkach zriadenia vecného bremena. Poslanci 

diskutovali o možnosti schváliť zriadenie vecného bremena pre Charitu bezplatne.  

Ing. Petra Briatková uviedla, že návrh je pripravený tak, že odplata je v rovnakej 

výške pre oboch žiadateľov, vzhľadom  na rozsah bude v minimálne výške 300 eur, 

to zn. pre každého vo výške 150 €. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie  č. 35/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  MsR 

odporučila schváliť zriadenie vecného bremena, odplata v zmysle IS 126.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

Michaela Arpášová, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 9/12, požiadala o zriadenie 

vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza 

(lokalita: Veľkonecpalská ulica), parcela registra E KN č. 1-164, ostatné plochy 

s výmerou 4872 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – pripojovací plynovod 

k existujúcemu rodinnému domu, rozsah VB – dĺžka 4 m + ochranné pásmo na 
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každú stranu. Ing. Petra Briatková uviedla, že po komunikácii s projektantom  sa 

plynovod bude napájať v ceste a potrebná bude rozkopávka cesty a chodníka.  Na 

základe požiadavky VVO č. 1 riešila s projektantom aj možnosť pripojenia sa 

z pozemku suseda, v tomto prípade je väčší rozsah z jednej strany 12m a z druhej 

10m. Oprava cesty bola realizovaná v rok 2014, momentálne sa na cestu už 

nevzťahujú záruky.  

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 36/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

neodporučila schváliť zriadenie vecného bremena.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov proti  

 

Spoločnosť Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 972 25,  

požiadala o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme 

(vzdušnými rozvodmi) so zriadením časti optickej siete (tzv. domových optických 

prípojok smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka) v rámci 

zastavaného územia v k. ú. Prievidza (ulice: Snežienková, Klinčeková, Tulipánová, 

Narcisová, Astrová, Fialková, Konvalinková, Nezábudková, Na Záhumní, 

Veľkonecpalská, Hornonitrianska, Poľná, Pod Horou, Malonecpalská, Nedožerská 

cesta, Športová, Traťová, Železničná, Stavbárov, Lúčna, Krátka, Kvetná, T. 

Vansovej), pričom žiadateľ navrhuje nefinančnú odplatu za využívanie mestských 

pozemkov, navrhujú pripojenie na optický internet pre 4 verejné budovy za 

symbolickú cenu 1 €/rok za každú z budov a možnosť prepojenia kamerových bodov 

v pokrytí optickej siete s budovou, kde je umiestnený centrálny pult kamier, za 1 

€/mesiac/kamerový bod. Kamerový bod môže zahŕňať aj viacero kamier (stavba: 

Prievidza - m.c. Necpaly - Úprava NN siete, SO 28 - Optická sieť na NN vedení). 

Ing. Petra Briatková uviedla, že spoločnosť Kinet má umiestnené skrinky asi 1 m od 

vrcholu elektrického vedenia (káblov SSD).  

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 37/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

odporučila schváliť udelenie súhlasu.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

K bodu 20) 

Mgr. Jozef Macko, riaditeľ Základnej školy na Mariánskej ulici, predložil návrh 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 

o nájme dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových priestorov 

vo výmere 4 m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí budovy Základnej školy, 
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Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej na pozemku 

parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie. 

Účel nájmu je predaj obložených bagiet a žemlí počas vyučovacích dní v čase od 

9:40 do 10.00 hodiny, nájomné minimálne 1 €/mesiac, doba neurčitá.  

K návrhu prijala MsR uznesenie č. 38/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za  

K bodu 21) 

Rozhodnutie o námietke  k Vyhodnoteniu pripomienok vznesených v priebehu 

prerokovávania Zmeny a Doplnku č. 2 UPN Z Necpaly predložil Ing. arch. Miroslav 

Kontriš, ref.pre ÚP. Prítomná bola aj Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka mesta.  

Prítomný bol aj pán Miroslav Mikič, obyvateľ mesta.  

 

Ing. arch. Miroslav Kontriš informoval o požiadavke vznesenej v priebehu 

prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Necpaly“ 

týkajúcu sa dopravného prepojenia pôvodnej územnopriestorovej časti UPČ 6d 

(navrhovanej ako funkčnopriestorový blok FPB 5-1-8), zo strany vlastníkov 

dotknutých parciel, v zastúpení p. Jaroslav Kohút, Nedožerská cesta 34, Prievidza a 

spoločnosti RELAX SK s.r.o., Poruba 395, vlastníka parcely CKN 6577/3, k.ú. 

Prievidza a objektu bývalej MŠ.  

Primátorka mesta dala slovo p. Mikičovi. Miroslav Mikič uviedol, že je vlastníkom 

krajného domu popri prístupovej ceste k zadnému areálu základnej školy.  Zadný 

prístup sa využíva na zásobovanie školskej jedálne, vstupu do telocvične.  Požiadal, 

aby mesto dopravne riešilo krátky úsek medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve pána 

Mikiča a telocvičňou.  K situácii sa vyjadrila Ing. ach. Zuzana Hlinková, vysvetlila celú 

situáciu a dopravné napojenie poza areál školy.  

K požiadavkám prijala MsR uznesenie č.  42/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Požiadavky odporučila MsZ schváliť ako akceptované.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

MsR ďalej prerokovávala pripomienky vznesené v priebehu prerokovania návrhu 

„Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Necpaly“ týkajúce sa návrhu zmeny 

pôvodnej územnopriestorovej časti UPČ 10 na funkčnopriestorový blok FPB 14-2-1, 

dotknutými vlastníkmi parciel EKN 1477 a 1476, k.ú. Prievidza: Anna Geczyová, 

Viliam Mokrý, Andrea Petrášová a námietky p. poslankyne PaedDr. Kvetoslavy 

Ďurčovej. Poslanci v rámci diskusie podporili schválenie pripomienok. 



Strana 15 z 26 
 

K pripomienkam prijala MsR uznesenie č. 43/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

K bodu 22) 

Rokovanie MsR pokračovalo v prerokovávaní žiadostí v rámci bodu 

Majetkovoprávne veci. 

 

Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.  

 

SVBaNP DOM 99, so sídlom Svätoplukova ulica 99/37, 971 01 Prievidza, IČO: 

36126411,  požiadalo o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 

strpieť nad časťou pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (lokalita: 

Svätoplukova ulica), parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12483 

m2, presah balkónov  (stavba „Obnova bytového domu a dodatočná realizácia logií 

ul. Svätoplukova č. 99/35, 37, 39 – Prievidza“), rozsah VB cca 42 m2 

Všetky stanoviská poradných orgánov boli negatívne. Architektka neodporučila 

žiadosti vyhovieť. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 41/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

neodporučila schváliť žiadosť. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 

Martin Solčani, trvalý pobyt Chrenovec 262, 972 32 Chrenovec - Brusno, a Mgr. 

Adriána Solčani, trvalý pobyt Račice 513,972 22 Nitrica, o zriadenie vecného 

bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (lokalita: 

Bazová ulica), parcela registra C KN č. 7056/6, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 2220 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – elektro prípojky NN v dĺžke 

cca 30 m + ochranné pásmo po oboch stranách.  

Poslanci komunikovali o lokalite Bazová ulica, o stave a budovaní cestnej 

komunikácie.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že vo veci p. Reisa sa rieši žaloba na 

súde.   PaedDr. Eleonóra Porubcová konštatovala, že aj obyvateľom rodinných 

domov by malo mesto budovať prístupové komunikácie.  Michal Dobiaš konštatoval, 

že podmienky boli určené v súvislosti s komunikáciou, v meste sú aj iné lokality, kde 

nie je komunikácia, prípadne si vlastníci nehnuteľností na vlastné náklady budovali 

cestu.  
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K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 42/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  MsR 

odporučila schváliť zriadenie vecného bremena.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

Štefan Vážan, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka 553/17 a Mária Vážanová, trvalý 

pobyt Prievidza, Remeselnícka 553/17, požiadali o zriadenie vecného bremena na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka (lokalita: 

Remeselnícka ulica), parcela registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 

m2, právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky  dĺžke cca 3 m + 

ochranné pásmo po oboch stranách. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 43/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

odporučila schváliť zriadenie vecného bremena.  

Prezentácia: 4 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 4 poslancov za  

 

Mgr. Nikola Sečianska, trvalý pobyt Prievidza, Dúbravská ul. 934/6, požiadala 

o zmenu spôsobu realizácie inžinierskych sietí, a to formou rozkopávky, nakoľko 

firma, ktorá má realizovať uloženie inžinierskych sietí uviedla, že nie je možné ich 

realizovať pretlakom. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena zo dňa 03.04.2020 sa p. Sečianska ako budúci oprávnený 

z vecného bremena zaviazala a je povinná realizovať IS pretlakom popod cestu.  

(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi č. 398/19 dňa 09.12.2019). 

K žiadosti nebolo doložené stanovisko VVO 1 z dôvodu, že žiadosť bola doručená až 

po zasadnutí.  Ing. Petra Briatková informovala, že v prípade schválenia pripraví 

právna kancelária do rokovania MsZ návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 398/19. 

MsR uznesením č. 44/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

zmenu spôsobu realizácie inžinierskych sietí pre Mgr. Nikolu Sečiansku, trvalý pobyt 

Prievidza, Dúbravská ul. 934/6, a to formou rozkopávky za podmienky súhlasného 

stanoviska odboru stavebného poriadku, výstavby a ŽP a útvaru architekta mesta. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

Ďalšie návrhy predkladala JUDr. Mária Kasalová, právnička mesta.  

 

JUDr. Mária Kasalová  predložila návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 

vo výške 6949,94 €, pohľadávky vo výške 1578,39 € a pohľadávky vo výške 7755,30 
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€, všetky vedené na účte 318 20 02 00 02 na dlžníka: Dušan Ďurdina NAJ TAXI, 

Prievidza z titulu neuhradeného nájomného za pozemok, a to z dôvodu ich 

nevymožiteľnosti. Pohľadávky boli na základe exekučného titulu zastavené z dôvodu, 

že na majetok Dušana Ďurdinu bol Okresným súdom Trenčín vyhlásený konkurz. 

Konkurz bol zrušený k 12.07.2019 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje 

náklady konkurzu. Podľa výpisu zo živnostenského registra ukončil Dušan Ďurdina 

NAJ TAXI podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na 

dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 25.01.2018. O trvalom upustení od 

vymáhania pohľadávky vyššej ako 10 000 eur rozhoduje MsZ.  Poslanci hovorili 

o procese osobného bankrotu.  Michal Dobiaš navrhol, aby na rokovanie bola 

prizvaná vedúca odd. daní a poplatkov a vysvetlila členom MsR spôsob evidencie 

daňových nedoplatkov.  

Ing. Ľudmila Richterová uviedla, že mesto nedoplatok eviduje 6 rokov po vyhlásení 

bankrotu.  Michal Dobiaš uviedol, že potrebné je viesť aj evidenciu odpustenia 

pohľadávok.  Komisie odporučili zriadiť evidenciu osôb, u ktorých sa trvalo upustilo 

od vymáhania pohľadávok. JUDr. Róbert Pietrik dodal, že túto tému je potrebné 

prediskutovať s finančným oddelením.  

MsR uznesením č. 45/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila schváliť v zmysle 

bodu 5 písm. k) Internej smernice č. 126 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6949,94 €, 

pohľadávky vo výške 1578,39 € a pohľadávky vo výške 7755,30 €, všetky vedené na 

účte 318 20 02 00 02 na dlžníka: Dušan Ďurdina NAJ TAXI, Prievidza z titulu 

neuhradeného nájomného za pozemok, a to z dôvodu ich nevymožiteľnosti. 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

JUDr. Mária Kasalová informovala, že MsZ uzn. č. 208/22 zo dňa 27.06.2022 

schválilo nájom pozemku za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pred 

prevádzkou CHEERS PUB.  Nájomca nesúhlasil s výškou ceny nájmu, nakoľko 5 

násobne prevyšuje cenu  v zmysle IS 126. 

MsR uznesením č. 46/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť  

zmenu uznesenia MsZ č. 208/22 zo dňa 27. 06. 2022 (zmena výšky nájmu). 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s.r.o., Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza, IČO: 

48 046 434, požiadala o nájom stavby SO-02 Parkovisko ako súčasti „Nového 

napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza na pozemkoch 

spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o.,  na účel využívania stavby parkoviska pre 

zamestnancov spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. a verejnosť, s prevzatím 
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starostlivosti o objekt parkoviska, za nájomné vo výške 1€/rok na dobu 10 rokov s 5 

ročnou prolongáciou opakovane, so zriadením predkupného práva pre spoločnosť 

Brose Prievidza. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.02.2023. 

Odhadované náklady spojené s prevádzkou a údržbou parkoviska s príslušenstvom 

sú vo výške 6000€/ročne t.j. za dobu nájmu 10 rokov vo výške 60 000 €, a to bez 

zohľadnenia nárastov cien energií, inflácie a ostatných budúcich faktorov. 

K žiadosti prijala MsR uzneseníe č. 47/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR  

odporučila MsZ  schváliť  nájom  pozemku a zriadenie predkupného práva k stavbe 

SO-02 Parkovisko ako súčasti „Nového napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, 

v prospech spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

Dňa 03. 02. 2023 bola mestu Prievidza doručená výzva advokátskej kancelárie 

VASIĽ & partners, s.r.o., na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku 

parcely registra CKN č. 4857/8, vo výmere 587 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovak Estate s.r.o., mestom Prievidza tým, že na 

pozemku je umiestnená miestna komunikácia vo vlastníctve mesta Prievidza, za 

obdobie od 22.02.2021 do 02.02.2023 vo výške 8851EUR, určenej na základe 

znaleckého posudku vypracovaného Ing. Petrom Bátorym.  Mesto Prievidza vedie 

aktuálne so spol. Slovak Estate, s.r.o., súdny spor. Žalovaný (mesto Prievidza)  je 

povinný zaplatiť žalobcovi sumu 5 940 € s úrokom omeškania. Mesto podalo voči 

rozsudku odvolanie, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté.  Mesto nemá so spoločnosťou 

zatvorenú žiadnu zmluvu vo vzťahu k tomuto pozemku.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, 

že mesto spoločnosť osloví, zámer je získať pozemok do majetku mesta. 

MsR uznesením č. 48/23,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila  MsZ  

schváliť  vyplatenie sumy vo výške 8851 EUR pre spoločnosť Slovak Estate, s.r.o., 

na základe výzvy o vydanie bezdôvodného obohatenia zo dňa 03.02.2023. 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 3 poslanci proti, 1 sa zdržal 

 

Právna kancelária predložila návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo 

vlastníctve spol. Slovak Estate, s.r.o. 

 

MsR uznesením č. 49/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  

schváliť  majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemku 

parcely registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, 

formou dohody alebo vyvlastnenia od spoločnosti Slovak Estate s.r.o., za náhradu 

podľa znaleckého posudku, vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
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za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - pozemku 

parcely registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, pre 

účely majetkovoprávneho usporiadania tohto pozemku podľa písm. a). 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

Dňa  18.01.2023 bola v súlade s uznesením MsZ č. 241/22 uzavretá nájomná zmluva 

s Lukášom Dubinom ako nájomcom (nájom časti pozemku na účel umiestnenia 

predajného stánku).  Na základe doručeného GP sa mení rozsah prenajatého 

pozemku o 2 m2. 

MsR uznesením č. 50/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  

zmenu uznesenia MsZ č. 241/22 zo dňa 30.08.2022.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

Lukáš Dubina, Urbánkova ulica 903/29, 971 01 Prievidza  požiadal o odpustenie 

pohľadávky vo výške 1248 € z titulu dlžného nájomného odôvodnenú tým, že 

predajný stánok kúpil dňa 01.04.2022 od pani Přibyl s tým, že v stánku bude 

predávať aj alkoholické nápoje, v septembri toho istého roku mu bol mestom 

Prievidza uložený zákaz predaja alkoholických nápojov, v dôsledku čoho klesli tržby 

o 80 – 90%, v januári 2023 mu bola doručená faktúra za elektrinu, nedoplatok vo 

výške 1051 eur, v dôsledku čoho je prevádzkovanie stánku pre neho likvidačné,  

a preto podniká kroky k jeho predaju.  

MsR uznesením č. 51/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť 

odpustenie pohľadávky vo výške 1248 € za užívanie časti mestského pozemku pod 

predajným stánkom v období od 26.06.2022 do 19.01.2023 vo výmere 30 m2 bez 

právneho dôvodu pre Lukáša Dubinu, Urbánkova ulica 903/29, 971 01 Prievidza. 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci proti  

 

Právna kancelária predložila návrh na uzatvorenie Zmluvy s Poľovným spolkom 

Breza (odchyt premnoženej diviačej zveri). 

MsR uznesením č. 52/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  

schváliť uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Poľovníckym spolkom Breza, so sídlom 

958 01 Partizánske, Malá Okružná 943/2, predmetom ktorej bude vykonať spoločné 

aktivity pri zabezpečovaní odchytu diviačej zveri za účelom zníženia výskytu takto 

premnoženej diviačej zveri v lokalite medzi sídliskom Kopanice a miestnou časťou 

Necpaly v k.ú. Prievidza, rešpektujúc Rozhodnutie Okresného úradu v Prievidzi, 

pozemkového a lesného odboru č. OU-PD-PLO2-2023/017332-0008381 zo dňa 
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07.02.2023, právoplatné dňa 13.02.2023 a spoločné aktivity smerujúce 

k zabezpečeniu monitoringu odchytového zariadenia a jeho okolia za účelom 

dodržania bezpečnostných opatrení. 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci proti  

 

K návrhu na trvalé upustenie od vymáhania prevzatej pohľadávky Podniku služieb, š. 

p. v likvidácii na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 31.12.2007  vo  

výške 10 250,28 € s prísl., vedenú na účte 318 20 20 01 00  na dlžníka: Miloš Košík, 

Prievidza z titulu náhrady škody, a to z dôvodu jej nevymožiteľnosti prijala MsR 

uznesenie č. 53/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  

MsR odporučila MsZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci proti  

 

Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová, ref. právnej kancelárie 

 

Ing. Martin Pös a manželka, trvalý pobyt Družstevná ul. 980/24, Prievidza 971 01 

požiadali o kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Družstevnej ulici k. ú. 

Hradec, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 170, zastavaná 

plocha a nádvorie v rozsahu výmery 47 m2 za účelom scelenia pozemku. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 54/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

neodporučila MsZ schváliť zámer.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci proti  

 

Michal Dobiaš uviedol, že v súvislosti s projektom parkovania na sídlisku Zapotôčky 

mesto hľadalo vhodné plochy za účelom parkovania, ale aj iné vhodné plochy 

v rámci mesta. Právna kancelária pripravila návrhy na majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov.  

 

MsR uznesením č. 55/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho sa oproti 

Farskému kostolu na Hviezdoslavovej ulici (štrkové parkovisko) v k. ú. Prievidza, 

parcely registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, 

evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 
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Hlasovanie: 4 poslanci za  

 

MsR uznesením č. 56/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie stavby bývalého Úradu práce so súpisným číslom 

664/34, nachádzajúci sa na Ulici J. Červeňa, postavenej na pozemku parcela registra 

CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1032 m2 a pozemky parcela 

registra CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1032 m2, parcela 

registra CKN č. 4813, ostatná plocha vo výmere 4731 m2 a parcela registra CKN č. 

4815/2, ostatná plocha vo výmere 1064 m2, na ktorom sú postavené stavby garáží 

bez označenia súpisného čísla, všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, 

812 67, IČO: 30794536 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, zapísané 

na LV č. 3642. 

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za 

 

MsR uznesením č. 57/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú, Prievidza, pozemku 

nachádzajúceho sa na Ulici Rad L.N.Tolstého, parcela registra CKN č. 4993/2, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3045 m2, zapísaná na LV č. 6608, vo 

vlastníctve Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, Bratislava.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za 

 

Právna kancelária predložila  návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie 

nehnuteľností v k.ú. Prievidza, časti pozemkov nachádzajúcich v okolí kruhového 

objazdu na Nedožerskej ceste. PaedDr. E. Porubcová sa pýtala, či nie je možné 

tento kruhový objazd posunúť, keďže sú v blízkosti pozemky vo vlastníctve mesta.  

Michal Dobiaš reagoval s tým, že rozmerovo to nie je možné, je potrebné pozemky 

vysporiadať.  

K návrhu prijala MsR uznesenie č. 58/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

odporučila MsZ schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. 

Prievidza.  

Prezentácia: 4 prítomní poslanci 

Hlasovanie: 4 poslanci za 

 

Ďalšie usporiadania sa týkajú pozemkov v blízkosti CVČ.  

MsR uznesením č. 59/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela registra CKN č. 5296/9, ostatná 
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plocha vo výmere 755 m2, zapísaná na LV č. 9035, ktorého podielovou 

spoluvlastníčkou je Oľga Vrábelová v spoluvlastníckom podiele 6/189, za účelom 

usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslanci za 

 

MsR uznesením č. 60/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, časti pozemku parcely registra CKN č. 

7079/70, trvalý trávny porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na LV č. 10117, na 

ktorom má mesto Prievidza spoluvlastnícky podiel 325/504-in k celku.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslanci za 

 

MsR uznesením č. 61/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou zámeny pozemkov po 

usporiadaní všetkých vlastníckych vzťahov mestom Prievidza, spoločnosť HPB,  a.s.,  

zamení pozemok parcela registra C KN č. 7079/67, za pozemky odčlenené 

geometrickým plánom z pozemku parcela registra CKN č. 7079/70, trvalý trávny 

porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na LV č. 10117, pod budúcou obslužnou 

prístupovou komunikáciou vedúcou k pozemku za budovami Centra voľného času 

v Prievidzi, kde sa nachádza vonkajší tréningový areál.    

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslanci za 

 

Eduard Richter a manželka Janka Richterová, spoločný trvalý pobyt Vinohradnícka 

646/53, Prievidza 971 01, požiadali o  kúpu  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za 

rodinným domom žiadateľov v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela 

registra CKN č. 3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, za účelom 

pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2. Zámer bol zverejnený na úradnej 

tabuli dňa 06.02.2022.  Právna kancelária preverí na odd. výstavby, či neskôr by 

vlastníci mohli túto časť prerobiť na prístupovú cestu. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 62/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslanci za 

 

 

Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,  so sídlom Drieňová 24, Bratislava  820 09 požiadala 

o usporiadanie  vlastníckych vzťahov k pozemku pod chodníkom, parcela registra 

CKN č. 1184/32, v rozsahu výmery 13 m2, na ktorom mesto Prievidza zriadilo zákonné 
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vecné bremeno pri rekonštrukcii a modernizácii autobusovej stanice. Železničná 

spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,  žiada uzatvoriť s mestom kúpnu zmluvu na 

predmetnú časť parcely za cenu podľa znaleckého posudku. Znalecký posudok 

objedná Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., ale mesto Prievidza predbežnú 

sumu cca 250,00 € za ZP uhradí.   Uznesením MsZ v Prievidzi č. 189/22 zo dňa 

27.06.2022, bolo schválené majetkovo právne usporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemku pod chodníkom, na ktorom mesto Prievidza zriadilo zákonné vecné 

bremeno pri rekonštrukcii a modernizácii autobusovej stanice, parcela registra CKN č. 

1184/32, v rozsahu výmery 13 m2, uzatvorením kúpnej zmluvy medzi mestom 

Prievidza ako kupujúcim a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.,  ako 

predávajúcim, za cenu podľa znaleckého posudku. Znalecký posudok objedná 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., ale mesto Prievidza predbežnú sumu cca 

250€ za ZP uhradí.  Žiadateľ nesúhlasil so zákonným vecným bremenom. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 63/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsR 

odporučila schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 189/22 zo dňa 27.06.2022.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslanci za 

 

Spoločnosť Ján Korec - Catering, so sídlom Lúčna ulica 12, 971 01 Prievidza, IČO: 

33787239, zastúpený konateľom Ján Korec, požiadal o nájom časti pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza parcela reg. CKN č. 2565/1, ostatná 

plocha s výmerou 8693 m2 evidovaný na liste vlastníctva  č. 1., v rozsahu výmery 20 

m2, na účel vybudovania priestoru na uskladnenie obedárov pre dôchodcov mesta 

Prievidza, ktoré sa vykladajú denne po ukončení rozvozu jedál. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 64/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  MsR 

neodporučila schváliť.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 

Ďalšie žiadosti predkladala Barbora Milová, ref. právnej kancelárie.  

 

Dňa 30. 03. 2020 bola v súlade s uznesením č. 338/19 uzavretá NZ č. 02/20 – 

prenajímateľ Katarína Géczyová. Nájomca doložil GP. Vzhľadom  na doložený GP je 

potrebné doplniť č. parc. pod parkovacími plochami o parc. reg. EKN č. 1 – 164 

a parc. č. 5510/3, zameraného pozemku, ktorý je predmetom nájmu.  

 

MsR uznesením č. 65/23,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť 

zmenu uznesenia MsZ č. 338/19 zo dňa 30.09.2019. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 5 poslancov za  

 

Peter Skala, trvalý pobyt Kocurany 191, 972 02 Kocurany, požiadal  o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Garážovej ulici, časť z pozemku 

parcely registra C KN č. 1236/6, ostatná plocha v rozsahu výmery 31 m2, vedený na 

liste vlastníctva č. 1, na účel výstavby garáže. Žiadaný pozemok je priľahlý 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 

K žiadosti prijala MsR uznesenie č. 66/23,ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  MsR 

neodporučila schváliť zámer.  MsR navrhla vyhlásiť OVS.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 

MsR uznesením č. 67/23, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii 

pripraviť návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prevod prebytočného 

majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Garážovej ulici, 

časť z pozemku parcely registra C KN č. 1236/6, ostatná plocha v rozsahu výmery 31 

m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel výstavby garáže, s minimálnou cenou 

podľa znaleckého posudku a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 

a znaleckého posudku.  

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

Spoločnosť EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 869/24, 971 01 Prievidza, IČO: 

43865437, zastúpená konateľkou Martou Gaiplovou, požiadala o nájom časti pozemku 

vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza parcela reg. CKN č. 5066/1, ostatná 

plocha s výmerou 5210 m2 evidovaná na liste vlastníctva  č. 1., na Ulici J. M. Hurbana 

24, v rozsahu výmery 12 m2, na účel umiestnenia kvetináčov so zeleňou pred 

vonkajším sedením - terasou nachádzajúcou sa pred prevádzkou Tramtária.  

Žiadatelia majú s mestom Prievidza Nájomnú zmluvu č. 4/22 zo dňa 10.03.2022, na 

dobu určitú do 28.02.2023. Zámer bol zverejnený 07. 02. 2023. 

Prezentácia: 5 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

 

Právna kancelária predložila návrh OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie 

zmluvy na prevod dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza – nebytový 

priestor nachádzajúci sa na Šulekovej ulici – ide o priestor, kde zasadáva výbor 

volebného obvodu č. III, priestor je v správe spol. SMMP, s.r.o.  Žiadosť nebola 
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prerokovaná v komisiách MsZ a ani vo volebnom obvode č. III.  Primátorka mesta 

žiadosť z rokovania stiahla,  opätovne bude návrh zaradený na prerokovanie po 

doložení stanovísk.  

K bodu 24)  

„Diskusia“ 

PaedDr. Eleonóra Porubcová hovorila o úprave verejného priestoru pred 

gymnáziom.  Michal Dobiaš uviedol, že zámerom mesta je v tejto časti urobiť pešiu 

zónu, vyňať parkovacie miesta z CMPZ, avšak na to je potrebné zmeniť VZN.  Mesto 

plánuje zabezpečiť samostatný projekt aj v súvislosti s priestorom Požiarnej 

zbrojnice.  Primátorka mesta uviedla, že k tejto problematike sa vrátime, riešiť to 

bude prvý zástupca primátorky mesta.  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala na termín jarného upratovania. 

Navrhuje sa termín 1.4.2023.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že vhodnejší 

termín by bol koncom marca, téma zostala otvorená.  

Poslanci diskutovali  o výrube stromov, úprave verejných priestranstiev, 

informovanosti poslancov o aktivitách v meste a pod.  

 

K bodu 25)  

„Záver“ 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za 

aktívnu účasť a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Zápisnica zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20. februára 2023 

 

Pripomienky overovateľov zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mgr. Alojz Vlčko, prednosta MsÚ    ........................................... 

 

Michal Dobiaš, overovateľ I.    .......................................... 

 

MVDr. Norbert Turanovič, overovateľ II.   ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Uznesenia mestskej rady  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Zoznam uznesení 

Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 02. 2023 

od 15 do 68 

 

15. Program MsR 

16. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022 

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

rok 2022 

18. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín podáva-

nia žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spádo-

vé materské školy v meste Prievidza 

19. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení času a miesta zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy 

v meste Prievidza 

20. Návrh IS č. 127- Príspevok pri narodení dieťaťa 

21. Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby posky-

tované mestom Prievidza  

22. Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období 

23. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza  

24. Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 

103/2009 v znení Doplnku č. 1 o podmienkach vylepovania plagátov na území 

mesta Prievidza  

25. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi  

26. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi 

27. Návrh Doplnku č.5 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi  

28. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov 

29. Návrh mesta na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospo-

dárstvo, s.r.o. a obsadenie orgánov spoločnosti   

30. Zmena štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie TIK mesta Prievidza  

31. Zmena v Správnej rade neziskovej organizácie TIK mesta Prievidza  

32. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s. 

33. Návrh tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice 

34. Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT 

Prievidza“ 
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35. Žiadosť Charity – dom sv. Vincenta, n.o a Ladislava Krátkeho – Zvarmat 

o zriadenie vecného bremena 

36. Žiadosť Michaely Arpášovej o zriadenie vecného bremena 

37. Žiadosť spol. Kinet, s.r.o., o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad po-

vrchom zeme 

38. Návrh ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi na vyhlásenie OVS – predaj občerstve-

nia  

39. Požiadavka k návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 ÚP zóny Necpaly“ (p. Kohút, spol. 

RELAX SK, s.r.o.) 

40. Pripomienky k návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 ÚP zóny Necpaly“ – Géczyová, 

Mokrý, Petrášová, Ďurčová 

41. Žiadosť SVBaNP DOM 99 o zriadenie vecného bremena 

42. Žiadosť Martina Solčani a Mgr. Adriany Solčani o zriadenie vecného bremena 

43. Žiadosť Štefana Vážana a Márie Vážanovej o zriadenie vecného bremena 

44. Žiadosť Mgr. Nikoly Sečianskej o zmenu spôsobu realizácie IS 

45. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky – dlžník Dušan Ďurdina 

NAJ TAXI 

46. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 208/22 – nájom nehnuteľnosti – Ing. Ján 

Dobrovodský 

47. Žiadosť spol. Brose Prievidza o nájom stavby SO-02 parkovisko 

48. Výzva advokátskej kancelárie VASIĽ partners, s.r.o., o vydanie bezdôvodného 

obohatenia za užívanie pozemku 

49. Návrh na majetkovoprávnej usporiadanie nehnuteľností so spol. Slovak Estate, 

s.r.o. 

50. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 241/22 – nájom pozemku - Lukáš Dubina 

51. Žiadosť Lukáša Dubinu o odpustenie pohľadávky 

52. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Poľovníckym spolkom Breza 

53. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania prevzatej pohľadávky Podniku služieb, 

š. p., v likvidácii – dlžník: Miloš Košík 

54. Žiadosť Ing. Martina Pösa a manž. o kúpu časti pozemku 

55. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemku na Hviezdoslavovej uli-

ci (štrkové parkovisko) 

56. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemku stavby bývalého Úradu 

práce na Ul. J. Červeňa 

57. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemku na Ul. Rad 

L.N.Tolstého  
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58. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v okolí kruhového ob-

jazdu na Nedožerskej ceste 

59. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemku za Centrom voľného 

času v Prievidzi (spoluvlastníčkou je p.Vrábelová) 

60. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. reg CKN č. 

7079/70 

61. Návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov so spol. HBP, a.s. 

(budúca obslužná prístupová komunikácia  vedúca k pozemku za budovami 

CVČ) 

62. Žiadosť Eduarda Richtera a manž. o kúpu pozemku 

63. Žiadosť Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., o usporiadanie vlastníc-

kych vzťahov k pozemku pod chodníkom 

64. Žiadosť spol. Ján Korec – Catering o nájom časti pozemku 

65. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 338/19 – nájom pozemku pre Katarínu Gé-

czyovú 

66. Žiadosť Petra Skalu o kúpu časti pozemku 

67. Zabezpečenie GP a znaleckého posudku  pre prípravu návrhu OVS – pozemok 

na Garážovej ulici 

68. Žiadosť spol. EGON, s.r.o., o nájom časti pozemku 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 02. 2023 

od 15 do 68 

 

číslo: 15/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

 návrh programu MsR na deň 20. 02. 2023,  

II. schvaľuje 

program MsR na deň 20. 02. 2023. 

 

číslo: 16/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022,  

II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2022 do 

31. 12. 2022. 

 

číslo: 17/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

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

rok 2022,  

II. odporúča MsZ 

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

pokojného stavu za rok 2022. 

 

číslo: 18/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín podávania 

žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spádové 

materské školy v meste Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
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schváliť  VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín podá-

vania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spá-

dové materské školy v meste Prievidza. 

 

číslo: 19/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení času a miesta zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy 

v meste Prievidza,  

II. odporúča MsZ  

schváliť VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení času a miesta zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy 

v meste Prievidza. 

 

číslo: 20/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa,  

II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa 

s pripomienkami: 

- v bode 2.5 sa vypúšťa písmeno c) 

- bod 2.6 znie:  „V prípade, ak žiadateľ alebo druhý rodič majú neuhradený zá-

väzok voči mestu Prievidza a spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, 

s.r.o.,  po zákonom stanovenej lehote splatnosti, bude im príspevok pri naro-

dení dieťaťa vyplatený formou vecnej dávky“, 

- pôvodný text v bode 2.6 sa presúva do bodu 2.7. 

číslo: 21/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby poskyto-

vané mestom Prievidza,  

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby posky-

tované mestom Prievidza. 
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číslo: 22/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie úhrady časti strát minulých obdo-

bí spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza v 1. časti roka 2023 v sume 

160 000,00 €,  

II. odporúča MsZ  

schváliť úhradu časti strát minulých období spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spo-

ločníkom mestom Prievidza v 1. časti roka 2023 v sume 160 000,00 €. 

 

číslo: 23/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov  a posky-

tovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 

schváliť VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov a  po-

skytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza. 

číslo: 24/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza                   

č. 103/2009 v znení Doplnku č. 1 o podmienkach vylepovania plagátov na území 

mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza                  

č. 103/2009 v znení Doplnku č. 1 o podmienkach vylepovania plagátov na území 

mesta Prievidza. 

 

číslo: 25/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 111 – Rokovací poriadok Mestského            

zastupiteľstva v Prievidzi,   

II. odporúča MsZ 
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schváliť  Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 111 – Rokovací poriadok Mestského            

zastupiteľstva v Prievidzi. 

číslo: 26/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Prievidzi,   

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej ra-

dy v Prievidzi s pripomienkou: 

v bode 6. Čl. VIII Rokovanie MsR počas krízovej situácie sa vypúšťa text 

v nadpise ... „spôsobenej ochorením COVID-19“ a v Čl. VIII bode 2 sa vypúšťa 

text: ... „vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. 

číslo: 27/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií           

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi,   

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií          

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 

číslo: 28/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 

  návrh Doplnku č. 5 k Internej smernici č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov 

mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 5 k Internej smernici č. 55 – Štatút výborov volebných obvo-

dov mesta Prievidza. 

 

číslo: 29/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 

hospodárstvo, s.r.o. (skratka POH, s.r.o.),  
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II.   odporúča MsZ 

a) schváliť  založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, 

s.r.o. (skratka POH, s.r.o.), podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka: 

 

Zakladateľ - spoločník:  mesto Prievidza 

Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o.  

                                                     (skratka POH, s.r.o.) 

Sídlo spoločnosti:    Garážová ulica č. 1, Prievidza 971 01 

Hlavný predmet podnikania:  Nakladanie s komunálnym odpadom  

                                                     (podnikanie v oblasti nakladania s iným ako   

                                                      s nebezpečným odpadom) 

Základné imanie spoločnosti:  5 000 € (peňažný vklad) 

 

Orgány spoločnosti:  

Valné zhromaždenie:  primátorka mesta  

Konateľ:             JUDr. Róbert Pietrik 

Dozorná rada:   trojčlenná v zložení:  

MVDr. Norbert Turanovič - predseda 

    RNDr. Ing. Ján Kuchárik 

    Mgr. Július Gális 

 

b) uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou SMMP, s.r.o., za účelom zriadenia 

sídla spoločnosti POH, s.r.o.,  za 1 Eur s DPH / rok, 

 

c) uzavretie zmlúv so spoločnosťou POH, s.r.o., za účelom plnenia povinnosti 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, 

 

d) vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta za účelom splatenia vkladu 

spoločníka (mesta Prievidza) do základného imania obchodnej spoločnosti POH, 

s.r.o.  

 

číslo: 30/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 
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a) informáciu o žiadosti zástupcu mesta Heleny Dadíkovej o odvolanie z funkcie 

riaditeľky neziskovej organizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievi-

dza ku dňu 31.03.2023, 

b) návrh primátorky mesta na zvolenie zástupcu mesta Mgr. Diany Šurkalovej Du-

šekovej za riaditeľku neziskovej organizácie Turisticko - informačná kancelária 

mesta Prievidza, 

II.  odporúča MsZ  

schváliť zástupcu mesta Mgr. Dianu Šurkalovú Dušekovú do funkcie riaditeľky ne-

ziskovej organizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza.  

 

číslo: 31/23 

Mestská rada  

I. berie na vedomie 

a) návrh na odvolanie  zástupcu mesta Mgr. Diany Šurkalovej Dušekovej 

z funkcie  členky Správnej rady neziskovej organizácie Turisticko - informačná 

kancelária mesta Prievidza,  

b) návrh na zvolenie zástupcu mesta Heleny Dadíkovej za členku Správnej rady 

neziskovej organizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza, 

II.  odporúča MsZ 

odvolať zástupcu mesta Mgr. Dianu Šurkalovú Dušekovú z funkcie členky Správ-

nej rady neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza 

k 1. 4. 2023,  

III. odporúča MsZ  

zvoliť  zástupcu mesta Helenu Dadíkovú za členku Správnej rady neziskovej or-

ganizácie Turisticko - informačná kancelária mesta Prievidza k 1. 4. 2023.  

 

číslo: 32/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

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

II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD 

Prievidza, a.s. 
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číslo: 33/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

 návrh tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice,  

II. odporúča MsZ 

schváliť odporúčanie pre dopravcu, spoločnosť SAD Prievidza, a.s., zapracovať 

novú tarifu mestskej hromadnej dopravy do prepravného poriadku s platnosťou od 

1. apríla 2023. 

 

číslo: 34/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT 

Prievidza“, 

II. odporúča MsZ 

 zobrať na vedomie Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj vý-

roby tepla pre SCZT Prievidza“. 

 

číslo: 35/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

žiadosti 

a) Charita - dom sv. Vincenta, n. o., IČO: 45735301, so sídlom Košovská cesta 

19, Prievidza 

b) Ladislav Krátky - Zvarmat, IČO: 40652718, so sídlom Košovská cesta 21, Prie-

vidza 

o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita Košov-

ská cesta), parcela registra E KN č. 2323/1, ostatné plochy s výmerou  11156 m2, 

právo uloženia IS - vodovodnej prípojky z verejného vodovodu, a to k stavbe: 

„Spoločná prípojka vody CHARITA – dom sv. Vincenta, Košovská cesta 19, Prie-

vidza a ZVARMAT, Košovská cesta 21, Prievidza“, v rozsahu podľa priloženej si-

tuácie,  

 II.      odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN                  

č. 2323/1, ostatné plochy s výmerou  11156 m2, právo uloženia inžinierskych sietí 
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– vodovodnej prípojky z verejného vodovodu, a to k stavbe: „Spoločná prípojka 

vody CHARITA – dom sv. Vincenta, Košovská cesta 19, Prievidza a ZVARMAT, 

Košovská cesta 21, Prievidza“, v prospech vlastníkov nehnuteľností - pozemkov 

parc. reg. C KN č. 1326 a 1325 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania geometrickým 

plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 126 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 za-

ťaženého 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 €/m2, ktorú uhradia žiadatelia spoločne 

a nerozdielne,  a to za podmienok: 

- realizovať prípojku pretlakom pod cestnú komunikáciu, 

- 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 ne-

dokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo pokle-

som výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku tých-

to 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 Prievi-

dza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhod-

nutia 

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

spolu s ich ochranným pásmom a  (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumen-

tácie 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.  

 

číslo: 36/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

žiadosť Michaely Arpášovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 9/12, o zriadenie 

vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievi-

dza (lokalita: Veľkonecpalská ulica), parcela registra E KN č. 1-164, ostatné plochy 



 

 Uznesenia mestskej rady 
 
 
 

 

Strana 12 z 39 
 
 

 

 

s výmerou 4872 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – pripojovací plynovod 

k existujúcemu rodinnému domu, rozsah VB – dĺžka 4 m + ochranné pásmo na 

každú stranu,  

II.        neodporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 1-

164, ostatné plochy s výmerou 4872 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – pripo-

jovací plynovod k existujúcemu rodinnému domu, v prospech vlastníka nehnuteľ-

ností - pozemkov parc. reg. C KN č. 5493/1 a 5493/2 a stavby rodinný dom súpis. 

č. 322 na parc. č. 5493/2 v k. ú. Prievidza.  

 

číslo: 37/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 972 

25,  o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme (vzdušnými 

rozvodmi) so zriadením časti optickej siete (tzv. domových optických prípojok sme-

rujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka) v rámci zastavaného územia 

v k. ú. Prievidza (ulice: Snežienková, Klinčeková, Tulipánová, Narcisová, Astrová, 

Fialková, Konvalinková, Nezábudková, Na Záhumní, Veľkonecpalská, Hornonit-

rianska, Poľná, Pod Horou, Malonecpalská, Nedožerská cesta, Športová, Traťová, 

Železničná, Stavbárov, Lúčna, Krátka, Kvetná, T. Vansovej), pričom žiadateľ navr-

huje nefinančnú odplatu za využívanie mestských pozemkov, navrhujú pripojenie 

na optický internet pre 4 verejné budovy za symbolickú cenu 1 €/rok za každú 

z budov a možnosť prepojenia kamerových bodov v pokrytí optickej siete 

s budovou, kde je umiestnený centrálny pult kamier, za 1 €/mesiac/kamerový bod. 

Kamerový bod môže zahŕňať aj viacero kamier.  

(stavba: Prievidza - m.c. Necpaly - Úprava NN siete, SO 28 - Optická sieť na NN 
vedení) 

 
b) informáciu, že pre pripojenie kamerových bodov na existujúce betónové stĺpy  je 

potrebné, aby bola zo strany mesta podaná žiadosť o prístup k fyzickej infraštruk-

túre spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., nakoľko betónové stĺpy (pod-

perné body) sú vo vlastníctve uvedenej spoločnosti. Spoločnosť Kinet, s.r.o., je 

pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vybavovaní predmetnej žiadosti,  

II.  odporúča MsZ 
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schváliť udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme (vzduš-

nými rozvodmi) so zriadením časti optickej siete (tzv. domových optických prípojok 

smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka) v rámci zastavaného 

územia v k. ú. Prievidza ulice: Snežienková, Klinčeková, Tulipánová, Narcisová, 

Astrová, Fialková, Konvalinková, Nezábudková, Na záhumní, Veľkonecpalská, 

Hornonitrianska, Poľná, Pod Horou, Malonecpalská, Nedožerská cesta, Športová, 

Traťová, Železničná, Stavbárov, Lúčna, Krátka, Kvetná, T. Vansovej , v zmysle 

doloženej situácie, a to bezodplatne, na dobu neurčitú a za podmienok: 

- pripojenie na optický internet pre 4 verejné budovy za symbolickú cenu 1 €/rok 

za každú z budov a možnosť prepojenia kamerových bodov v pokrytí optickej siete 

s budovou, kde je umiestnený centrálny pult kamier, za 1 €/mesiac/kamerový bod. 

Kamerový bod môže zahŕňať aj viacero kamier, 

- v prípade, ak sa v danej lokalite nachádzajú existujúce káblové rozvody spoloč-

nosti Kinet, ktoré nie sú využívané alebo budú nahradené novými rozvodmi, de-

montovať ich v maximálne možnej miere v lehote do 3 rokov od uzavretia zmluvy 

s mestom Prievidza (demontáže jestvujúcich nevyužívaných káblov spoločnosti 

Kinet),  

a to pre spoločnosť Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 972 

25. 

 

číslo: 38/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

a) návrh Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza, IČO: 36 126 

802 na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 

zmluvy o nájme dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta, nebytových 

priestorov vo výmere 4 m2 nachádzajúcich sa vo vestibule na prízemí budovy Zá-

kladnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné číslo 10554 postavenej 

na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plocha a nádvorie 

b) minimálne nájomné za predmet nájmu podľa písm. a) tohto bodu vo výške 1,00 

euro/mesiac,  

II.      odporúča MsZ 

schváliť zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný maje-

tok mesta, nebytové priestory vo výmere 4 m2 nachádzajúce sa vo vestibule na 

prízemí v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, súpisné čís-

lo 10554 postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 2788/2, zastavaná plo-

cha a nádvorie  
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formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. Účel využitia: predaj obložených bagiet a žemlí – poskytnutie doplnkového 

stravovania  

2. Nájomné: minimálne vo výške 1,00 €/mesiac 

3. Termín úhrady nájomného: 15. deň v príslušnom kalendárnom mesiaci  

4. Trvanie nájmu: na dobu neurčitú  

5. Účastníkom súťaže budú poskytnuté bližšie informácie v kancelárii riaditeľa 

v budove Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 

6. Obhliadku nehnuteľnosti zabezpečí vyhlasovateľ po predchádzajúcej telefo-

nickej dohode so záujemcami na t.č. 0914 391 133 

7. Spôsob podávania  návrhov a lehota na podanie návrhu:  návrh  na  uzav-

retie nájomnej zmluvy, ktorý je prílohou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže musí byť podaný v  piatich vyhotoveniach, a to v písomnej for-

me, v slovenskom jazyku, podpísaný  fyzickou osobou  oprávnenou  na  takýto 

právny úkon  a doručený na adresu vyhlasovateľa súťaže: 

 

Základná škola 

Mariánska ulica 554/19 

971 01 Prievidza 

 

doporučenou zásielkou v zalepenej obálke s označením „Súťaž – nebytový priestor, 

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza- NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 

16.03.2023  do 10.00 hod“. 

8.  Prílohou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor súťažného návrhu 

na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorého obsah účastník súťaže nesmie meniť 

alebo dopĺňať s výnimkou týchto častí:  

Návrh nájomnej zmluvy musí byť doplnený o:  

- potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné 

priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť;  

u právnických osôb obchodné meno, právnu formu, sídlo, štatutárny orgán, IČO, 

číslo bankového účtu, IBAN,  

- účel využitia predmetných nehnuteľností,  

- výška nájomného  

- podpis nájomcu na súťažnom návrhu nájomnej zmluvy musí byť úradne overený  
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K návrhu zmluvy musia byť doložené tieto prílohy: 

- úradne overená plná moc na  zastupovanie fyzickej alebo právnickej osoby, po-

kiaľ za fyzickú alebo právnickú osobu koná tretia  osoba,    

- tlačivo „Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach“ potvrdené úradne 

osvedčeným podpisom, ktoré sa nachádza na webovom sídle mesta Prievidza 

v sekcii Obyvateľ – tlačivá a formuláre- právna kancelária – žiadosť o nájom ne-

hnuteľnosti (str. 3-4) 

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade zo zákonom o ochrane 

osobných údajov (viď. príloha),  

- a ďalšie doklady vyplývajúce z platnej legislatívy  

 

9.  Víťaz súťaže (nájomca) musí mať voči mestu Prievidza, jeho organizáciám 

a jeho spoločnostiam  v čase do uzatvorenia nájomnej zmluvy vysporiadané 

záväzky a musí spĺňať náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy.  

10.  Predložený návrh zmluvy a príloh nemožno odvolať, meniť, opraviť a dopĺňať 

po uplynutí lehoty určenej v podmienkach na predkladanie návrhov. Od pod-

mienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť.  

11.  Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené 

po termíne vymedzenom v bode 8. vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňa-

jú požiadavky uvedené vo vyhlásení súťaže (t.j. podmienky obchodnej verejnej 

súťaže) budú pri vyhodnocovaní obchodnej verejnej súťaže zo súťaže vylúče-

né. 

12.  V prípade, ak budú vyhlasovateľovi súťaže doručené dva alebo viaceré totož-

né návrhy, rozhodujúcim kritériom pri výbere bude aj čas ich doručenia.  

13.  Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený Mestskou radou v Prievidzi. Výsledok 

výberu je záväzný.  

14.  Prijatie vybraného najvhodnejšieho návrhu bude navrhovateľovi písomne 

oznámené v lehote do 20 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia. Pre splnenie 

tejto lehoty stačí, aby bolo oznámenie vyhlasovateľom odoslané na poštovú 

prepravu.  

15.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na ob-

chodnej verejnej súťaži. 

16.  Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

doručené návrhy. 

17. Vyhlasovateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo na vysvetlenie súťažných 

návrhov účastníkmi súťaže. 
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18.  Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo uverejnené pod-

mienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť. 

číslo: 39/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

požiadavku vznesenú v priebehu prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu zóny Necpaly“ týkajúcu sa dopravného prepojenia pôvodnej 

územnopriestorovej časti UPČ 6d (navrhovanej ako funkčnopriestorový blok FPB 

5-1-8), zo strany vlastníkov dotknutých parciel, v zastúpení p. Jaroslav Kohút, Ne-

dožerská cesta 34, Prievidza a spoločnosti RELAX SK s.r.o., Poruba 395, vlastní-

ka parcely CKN 6577/3, k.ú. Prievidza a objektu bývalej MŠ, 

II.  odporúča MsZ  

schváliť 

a) požiadavku vznesenú v priebehu prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu zóny Necpaly“, týkajúcu sa dopravného prepojenia pôvodnej 

územnopriestorovej časti UPČ 6d (navrhovanej ako funkčnopriestorový blok FPB 

5-1-8), zo strany vlastníkov dotknutých parciel, v zastúpení p. Jaroslav Kohút, Ne-

dožerská cesta 34, Prievidza a spoločnosti RELAX SK s.r.o., Poruba 395, vlastní-

ka parcely CKN 6577/3, k.ú. Prievidza a objektu bývalej MŠ, ako „akceptovanú“  

b) Doplnenie návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny 

Necpaly“ - pôvodnej územnopriestorovej časti UPČ 6d (navrhovaný funkčnopries-

torový blok FPB 5-1-8) dopravným prepojením Gazdovskej ulice a Nedožerská 

cesty komplexne až po FPB 5-1-8. 

 

číslo: 40/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

pripomienky vznesené v priebehu prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu zóny Necpaly“ týkajúce sa návrhu zmeny pôvodnej územno-

priestorovej časti UPČ 10 na funkčnopriestorový blok FPB 14-2-1, dotknutými 

vlastníkmi parciel EKN 1477 a 1476, k.ú. Prievidza: Anna Geczyová, Viliam Mokrý, 

Andrea Petrášová a námietky p. poslankyne PaedDr. Kvetoslavy Ďurčovej, 

II.  odporúča MsZ  

schváliť:  

a) pripomienky vznesené v priebehu prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 

Územného plánu zóny Necpaly“ týkajúce sa návrhu zmeny pôvodnej územno-
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priestorovej časti UPČ 10 na funkčnopriestorový blok FPB 14-2-1, dotknutými 

vlastníkmi parciel EKN č. 1477 a 1476, k.ú. Prievidza: A. Geczyová, V. Mokrý, A. 

Petrášová a námietky p. poslankyne PaedDr. K. Ďurčovej ako „akceptované“  

b) úpravu návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Necpaly“ 

týkajúci sa návrhu zmeny pôvodnej územnopriestorovej časti UPČ 10 v zmysle 

pripomienok vznesených dotknutými vlastníkmi parciel EKN č. 1477 a 1476, k.ú. 

Prievidza: A. Geczyová, V. Mokrý, A. Petrášová a námietky p. poslankyne Pa-

edDr. K. Ďurčovej. 

 

číslo: 41/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

žiadosť SVBaNP DOM 99, so sídlom Svätoplukova ulica 99/37, 971 01 Prievidza, 

IČO: 36126411,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 

strpieť nad časťou pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (loka-

lita: Svätoplukova ulica), parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 

12483 m2, presah balkónov  (stavba „Obnova bytového domu a dodatočná reali-

zácia logií ul. Svätoplukova č. 99/35, 37, 39 – Prievidza“), rozsah VB cca 42 m2, 

II.        neodporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 30, 

ostatné plochy s výmerou 12483 m2, právo presahu balkónov nad pozemok mesta 

Prievidza (stavba „Obnova bytového domu a dodatočná realizácia logií ul. Svätop-

lukova č. 99/35, 37, 39 – Prievidza“), v prospech SVBaNP DOM 99, so sídlom 

Svätoplukova ulica 99/37, 971 01 Prievidza, IČO: 36126411. 

 

číslo: 42/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

žiadosť Martina Solčani, trvalý pobyt Chrenovec 262, 972 32 Chrenovec - Brusno, 

a Mgr. Adriány Solčani, trvalý pobyt Račice 513,972 22 Nitrica, o zriadenie vecné-

ho bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (lo-

kalita: Bazová ulica), parcela registra C KN č. 7056/6, zastavané plochy a nádvo-

ria s výmerou 2220 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – elektro prípojky NN v 

dĺžke cca 30 m + ochranné pásmo po oboch stranách,  

II.        odporúča MsZ 
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schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 

7056/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2220 m2,  právo uloženia inžinier-

skych sietí – elektro prípojky NN, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C 

KN č. 7056/124 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu 

neurčitú za odplatu podľa IS č. 126 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prie-

vidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným bre-

menom 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, rozvodné a regulačné skrine na pozemku 

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

- žiadatelia berú na vedomie, že v tejto časti lokality mesto Prievidza nebude na 

vlastné náklady stavať cestu a v tejto časti sa ani nenachádza miestna komuniká-

cia, na ktorú by bolo možné napojiť sa (zapracovať do zmluvy), 

- 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 ne-

dokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo pokle-

som výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku tých-

to 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 Prievi-

dza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhod-

nutia,  

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

spolu s ich ochranným pásmom  (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumen-

tácie 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.  

 

číslo: 43/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        
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žiadosť Štefana Vážana, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka 553/17 a Márie Vá-

žanovej, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka 553/17, o zriadenie vecného bre-

mena na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka (lo-

kalita: Remeselnícka ulica), parcela registra E KN č. 480/1, ostatné plochy 

s výmerou 5620 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky  prí-

pojky dĺžke cca 3 m + ochranné pásmo po oboch stranách,  

II.        odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 

480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – vo-

dovodnej prípojky, v prospech vlastníka pozemku parcela registra C KN č. 344 v k. 

ú. Veľká Lehôtka, podľa zamerania geometrickým plánom, na dobu neurčitú za 

odplatu podľa IS č. 126 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 

10,00 €/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 ne-

dokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo pokle-

som výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku tých-

to 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 Prievi-

dza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhod-

nutia,  

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

spolu s ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumentá-

cie v  rozsahu predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého rozsah bude za-

znamenaný v popisnej časti GP ako diel. Geodet bude povinný vyznačiť v GP 

zoznam súradníc a následne bude žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ.  
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číslo: 44/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

žiadosť Mgr. Nikoly Sečianskej, trvalý pobyt Prievidza, Dúbravská ul. 934/6, 

o zmenu spôsobu realizácie inžinierskych sietí, a to formou rozkopávky, nakoľko 

firma, ktorá má realizovať uloženie inžinierskych sietí uviedla, že nie je možné ich 

realizovať pretlakom. V zmysle uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena zo dňa 03.04.2020 sa p. Sečianska ako budúci oprávnený 

z vecného bremena zaviazala a je povinná realizovať IS pretlakom popod cestu.  

(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi č. 398/19 dňa 09.12.2019),  

II.        odporúča MsZ 

schváliť zmenu spôsobu realizácie inžinierskych sietí pre Mgr. Nikolu Sečiansku, 

trvalý pobyt Prievidza, Dúbravská ul. 934/6, a to formou rozkopávky za podmienky 

súhlasného stanoviska odboru stavebného poriadku, výstavby a ŽP a útvaru archi-

tekta mesta. 

 

číslo: 45/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

a) návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6949,94 €, po-

hľadávky vo výške 1578,39 € a pohľadávky vo výške 7755,30 €, všetky vedené na 

účte 318 20 02 00 02 na dlžníka: Dušan Ďurdina NAJ TAXI, Prievidza z titulu ne-

uhradeného nájomného za pozemok, a to z dôvodu ich nevymožiteľnosti, 

b) informáciu, že pohľadávka vo výške 6949,94 € bola na základe exekučného ti-

tulu - Platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Prievidza, dňa 09.01.2014, 

sp.zn. 5Ro/488/2013-14, právoplatný a vykonateľný dňa 07.02.2014 vymáhaná 

v exekučnom konaní súdnym exekútorom Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, č. EX 

612/14,  ktoré bolo uznesením Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 16Er/1214/2014 

– 12 zo dňa 13.02.2019, právoplatné dňa 09.03.2019 zastavené z dôvodu, že na 

majetok Dušana Ďurdinu bol Okresným súdom Trenčín vyhlásený konkurz, sp.zn. 

38OdK/587/2018, do ktorého bola následne predmetná pohľadávka prihlásená 

c) informáciu, že pohľadávka vo výške 1578,39 € bola na základe exekučného titu-

lu - Platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Prievidza, dňa 24.09.2014, 

sp.zn. 4Ro/224/2014, právoplatný a vykonateľný dňa 04.02.2015 vymáhaná 

v exekučnom konaní súdnym exekútorom Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, č. EX 

128/16, ktoré bolo uznesením Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 16Er/314/2016-  
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13 zo dňa 11.02.2019, právoplatné dňa 15.03.2019 zastavené z dôvodu že na ma-

jetok Dušana Ďurdinu bol Okresným súdom Trenčín vyhlásený konkurz, sp.zn. 

38OdK/587/2018, do ktorého bola následne predmetná pohľadávka prihlásená 

d) informáciu, že pohľadávka vo výške 7755,30 € bola na základe exekučného ti-

tulu - Platobného rozkazu vydaného Okresným súdom Prievidza, dňa 05.11.2014, 

sp.zn. 9Ro/224/2014-15, právoplatný a vykonateľný dňa 28.11.2014 vymáhaná 

v exekučnom konaní súdnym exekútorom Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, č. EX 

7/2015, ktoré bolo uznesením Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 9Er/217/2015– 

13 zo dňa 10.05.2019, právoplatné dňa 19.06.2019 zastavené z dôvodu, že na 

majetok Dušana Ďurdinu bol Okresným súdom Trenčín vyhlásený konkurz, sp.zn. 

38OdK/587/2018, do ktorého bola následne predmetná pohľadávka prihlásená 

e) informáciu, že konkurz, sp.zn. 38OdK/587/2018, vyhlásený na majetok Dušana 

Ďurdinu bol zrušený k 12.07.2019 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ná-

klady konkurzu 

f) informáciu, že podľa výpisu zo živnostenského registra ukončil Dušan Ďurdina 

NAJ TAXI podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených 

na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 25.01.2018 

g) informáciu, že podľa bodu 5 Správa pohľadávok písm. k) Internej smernice                

č. 126 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza rozhoduje o trvalom 

upustení od vymáhania pohľadávky vyššej ako 10 000,00 € MsZ uznesením,  

II.   odporúča MsZ  

schváliť v zmysle bodu 5 písm. k) Internej smernice č. 126 - Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Prievidza trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 

6949,94 €, pohľadávky vo výške 1578,39 € a pohľadávky vo výške 7755,30 €, 

všetky vedené na účte 318 20 02 00 02 na dlžníka: Dušan Ďurdina NAJ TAXI, 

Prievidza z titulu neuhradeného nájomného za pozemok, a to z dôvodu ich nevy-

možiteľnosti. 

 

číslo: 46/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 208/22 zo dňa 27. 06. 2022,  

II. odporúča MsZ  

schváliť  zmenu uznesenia MsZ č. 208/22 zo dňa 27. 06. 2022 takto:  v časti II. 

schvaľuje sa pôvodný text v písm. a) vypúšťa a nahrádza znením: 

„uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a Ing. Jánom Dobro-

vodským, predmetom ktorej bude nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti po-
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zemku z parcely registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

45 m2 na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas ce-

lého roka, pred prevádzkou „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana v Prievidzi               

(v Geometrickom pláne č. 52/2022 vypracovaným spoločnosťou GEOMAP Prievi-

dza s.r.o. dňa 02.03.2022 zameraný ako pozemok 5034/17 vo výmere 12 m2 a v 

Geometrickom pláne č. 53/2022 vypracovaným spoločnosťou GEOmark s.r.o. dňa 

05.05.2022 zameraný ako pozemok 5034/18 vo výmere 33 m2), a časti pozemku z 

parcely reg. CKN č. 5034/9 vo výmere 62 m2 na účel umiestnenia stavby (v Geo-

metrickom pláne č. 53/2022 vypracovaným spoločnosťou GEOmark s.r.o. dňa 

05.05.2022 zameraný ako pozemok 5034/19 vo výmere 62 m2), 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 služby, ktoré budú slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok: ná-

jomného za pozemky pod vonkajšími sedeniami so záberom počas celého roka vo 

výške 0,05 €/m2 /deň za obdobie od 15. apríla do 15. októbra (184 dní) a 0,02 €/m2 

/deň za obdobie od 16. októbra do 14. apríla (181 dní) a za pozemky pod stavbou 

vo výške 3,30 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po 

ukončení nájmu vypratať pozemok na vlastné náklady a uviesť do pôvodného sta-

vu pred prvým zriadením pôvodnej letnej terasy bez nároku náhrady na vynalože-

né náklady“. 

 

číslo: 47/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

a) žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o., Max Brose 2909/20, 971 01 

Prievidza, IČO: 48 046 434, o nájom stavby SO-02 Parkovisko ako súčasti „Nové-

ho napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza na pozemkoch spo-

ločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o.,  v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 

8114/145, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 4175 m2, parcela registra CKN 

č. 8114/146, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 1876 m2, parcela registra 

CKN č. 8114/148, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, parcela regis-

tra CKN č. 8114/189, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parcela re-

gistra CKN č. 8114/192, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, parcela 

registra CKN č. 8114/216, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 431 m2, parce-

la registra CKN č. 8114/217, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 1304 m2, 
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a na pozemku mesta Prievidza parcela registra CKN č. 8114/191, zastavené plo-

chy a nádvoria vo výmere 53 m2, na účel využívania stavby parkoviska pre za-

mestnancov spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. a verejnosť, s prevzatím sta-

rostlivosti o objekt parkoviska, za nájomné vo výške 1€/rok na dobu 10 rokov s 5 

ročnou prolongáciou opakovane, so zriadením predkupného práva pre spoločnosť 

Brose Prievidza,  

b) informáciu, že dňa 09.02.2023 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer prene-

chať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta podľa písm. a) tohto bodu vrá-

tane jeho príslušenstva pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s.r.o., 

c) informáciu, že odhadované náklady spojené s prevádzkou a údržbou parkovi-

ska s príslušenstvom sú vo výške 6000€/ročne t.j. za dobu nájmu 10 rokov vo výš-

ke 60 000 €, a to bez zohľadnenia nárastov cien energií, inflácie a ostatných bu-

dúcich faktorov,  

II.   odporúča MsZ  

schváliť  

a) nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza, stav-

by SO-02 Parkovisko ako súčasti „Nového napojenia priemyselnej zóny Prievi-

dza“, ktorá sa nachádza v Priemyselnej zóne Prievidza – Západ na pozemkoch 

spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o., v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 

8114/145, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 4175 m2, parcela registra CKN 

č. 8114/146, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 1876 m2, parcela registra 

CKN č. 8114/148, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, parcela regis-

tra CKN č. 8114/189, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parcela re-

gistra CKN č. 8114/192, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, parcela 

registra CKN č. 8114/216, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 431 m2, parce-

la registra CKN č. 8114/217, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 1304 m2, 

a na pozemku mesta Prievidza parcela registra CKN č. 8114/191, zastavené plo-

chy a nádvoria vo výmere 53 m2, vrátane príslušenstva stavby, ktoré tvorí verejné 

osvetlenie, prečerpávacia stanica dažďovej vody, lapače olejových látok, dažďová 

kanalizácia parkoviska, záložný zdroj elektrickej energie pre prečerpávaciu stanicu 

dažďovej vody, pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s.r.o., Max Brose 2909/20, 

971 01 Prievidza, IČO: 48 046 434, na účel využívania stavby Parkoviska SO-02 

pre zamestnancov a návštevníkov spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. 

s podmienkou zabezpečenia možnosti užívania stavby parkoviska aj verejnosťou, 

a to bezodplatne počas celej doby trvania nájmu, spôsobom podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže žiadateľ je výlučným vlastníkom po-
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zemkov, na ktorých sa stavba nachádza, za podmienok: nájomného vo výške 

1€/rok, na dobu 10 rokov s možnosťou prolongácie nájomnej zmluvy na základe 

písomnej žiadosti nájomcu doručenej prenajímateľovi najneskôr 3 mesiace pred 

uplynutím doby nájmu o dobu ďalších 5 rokov, a to aj opakovane, do doby pokiaľ 

prenajímateľ po doručení takejto žiadosti nájomcu o prolongáciu neprejaví písom-

ný nesúhlas s ďalšou prolongáciou, v takomto prípade doba nájmu končí uplynu-

tím doby nájmu, alebo uplynutím predchádzajúcej prolongovanej doby nájmu, 

s možnosťou prenajímateľa vypovedať nájomnú zmluvu v 3-mesačnej výpovednej 

lehote aj bez udania dôvodu, s podmienkou prevzatia starostlivosti o objekt parko-

viska vrátane jeho príslušenstva nájomcom počas celej doby trvania nájmu spočí-

vajúcej najmä v zimnej údržbe (odhŕňanie snehu, posyp), letnej údržbe (zameta-

nie, údržba trávnatých plôch a stromových porastov – kosenie, strihanie, polieva-

nie), údržbe vodorovného a zvislého dopravného značenia, čistení kanalizačných 

vpustí- dažďovej kanalizácie, údržbe a prevádzke prečerpávacej stanice dažďovej 

vody z parkoviska, prípadne jej servis, odborné prehliadky a skúšky, opra-

va,  údržba, odborné prehliadky a skúšky verejného osvetlenia parkoviska, údržby 

a prevádzky záložného zdroja pre prečerpávaciu stanicu dažďovej vody (dieselag-

regát- kontrola stavu, jeho dopĺňanie a odborné prehliadky a skúšky) s tým, že ná-

jomca bude zabezpečovať starostlivosť o objekt parkoviska na vlastné náklady 

bez nároku na náhradu týchto nákladov, s podmienkou úhrady nákladov na do-

dávku elektrickej energie verejného osvetlenia a prečerpávacej stanice nájomcom 

Správe majetku mesta Prievidza, s.r.o., príp. inému dodávateľovi elektrickej ener-

gie. 

b) zriadenie predkupného práva k stavbe SO-02 Parkovisko ako súčasti „No-

vého napojenia priemyselnej zóny Prievidza“, ktorá sa nachádza v Priemyselnej 

zóne Prievidza – Západ na pozemkoch spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o. 

v k.ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 8114/145, zastavené plochy a nádvoria 

vo výmere 4175 m2, parcela registra CKN č. 8114/146, zastavené plochy 

a nádvoria vo výmere 1876 m2, parcela registra CKN č. 8114/148, zastavené plo-

chy a nádvoria vo výmere 143 m2, parcela registra CKN č. 8114/189, zastavené 

plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parcela registra CKN č. 8114/192, zastave-

né plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, parcela registra CKN č. 8114/216, zasta-

vené plochy a nádvoria vo výmere 431 m2, parcela registra CKN č. 8114/217, za-

stavené plochy a nádvoria vo výmere 1304 m2, a na pozemku mesta Prievidza 

parcela registra CKN č. 8114/191, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, 

vrátane príslušenstva stavby, v prospech spoločnosti Brose Prievidza, spol. s.r.o.  
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číslo: 48/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

a) výzvu advokátskej kancelárie VASIĽ & partners, s.r.o.,  na vydanie bezdôvod-

ného obohatenia za užívanie pozemku parcely registra CKN č. 4857/8, vo výmere 

587 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovak 

Estate s.r.o., mestom Prievidza tým, že na pozemku je umiestnená miestna ko-

munikácia vo vlastníctve mesta Prievidza, za obdobie od 22.02.2021 do 

02.02.2023 vo výške 8851EUR, určenej na základe znaleckého posudku vypraco-

vaného Ing. Petrom Bátorym,    

b) dôvodovú správu,  

II.   neodporúča  MsZ  

schváliť  vyplatenie sumy vo výške 8851 EUR pre spoločnosť Slovak Estate, s.r.o., 

na základe výzvy o vydanie bezdôvodného obohatenia zo dňa 03.02.2023. 

 

číslo: 49/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

informáciu, že mesto Prievidza  je vlastníkom stavby „Úprava Nábrežnej ulice“, 

ktorá sa nachádza v k.ú. Prievidza okrem iného aj na pozemku parcela registra 

CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, ktorá je vo vlast-

níctve spoločnosti Slovak Estate s.r.o.; 

II.   odporúča MsZ  

schváliť  

a) majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemku parce-

ly registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, 

formou dohody alebo vyvlastnenia od spoločnosti Slovak Estate s.r.o., za ná-

hradu podľa znaleckého posudku, 

b) vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu za účelom stano-

venia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - pozemku parcely 

registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, pre 

účely majetkovoprávneho usporiadania tohto pozemku podľa písm. a). 

číslo: 50/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihlsb1hoP9AhV_g_0HHaxID4sQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fjak-napsat-and%2F&usg=AOvVaw2WtuBe6wDdneePK-9Q5mlC
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návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 241/22 zo dňa 30.08.2022, 

II. odporúča MsZ 

schváliť  zmenu uznesenia MsZ č. 241/22 zo dňa 30.08.2022 takto: 

v časti II. schvaľuje  

- text:  „nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti 

v k.ú. Prievidza, časti pozemku z parcely reg. CKN č. 5036/1, zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36 m2“ sa na-

hrádza textom: „nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnu-

teľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemku z parcely reg. CKN č. 5036/1, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 38 m2, 

z toho pozemok pod predajným stánkom zameraný Geometrickým plánom č. 

48185655-155/2022 zo dňa 16.12.2022 ako parcela registra CKN č. 5036/40 

v rozsahu výmery 32 m2 a pozemok pod chodníkom vo výmere 6 m2“,  

- text  „za podmienok nájomného: za pozemok pod predajným stánkom v rozsahu 

výmery 30 m2 vo výške 0,20 €/m2/deň a za pozemok pod chodníkom v rozsahu 

výmery 6 m2 vo výške 1 €/mesiac “  sa nahrádza textom: „za podmienok nájom-

ného: za pozemok pod predajným stánkom v rozsahu výmery 32 m2 vo výške 

0,20 €/m2/deň a za pozemok pod chodníkom v rozsahu výmery 6 m2 vo výške 1 

€/mesiac“. 

číslo: 51/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

a) žiadosť Lukáša Dubinu, Urbánkova ulica 903/29, 971 01 Prievidza 

o odpustenie pohľadávky vo výške 1248 € z titulu dlžného nájomného odôvod-

nenú tým, že predajný stánok kúpil dňa 01.04.2022 od pani Přibyl s tým, že 

v stánku bude predávať aj alkoholické nápoje, v septembri toho istého roku mu 

bol mestom Prievidza uložený zákaz predaja alkoholických nápojov, 

v dôsledku čoho klesli tržby o 80 – 90%, v januári 2023 mu bola doručená fak-

túra za elektrinu, nedoplatok vo výške 1051 eur, v dôsledku čoho je prevádz-

kovanie stánku pre neho likvidačné,  a preto podniká kroky k jeho predaju,  

b) informáciu, že Lukáš Dubina uzavrel ako nájomca dňa 18.01.2023 s mestom 

Prievidza ako prenajímateľom Nájomnú zmluvu č. 02/23, predmetom ktorej je 

časť pozemku z parcely registra CKN č. 5036/1 vo výmere 36 m2, toho vo vý-

mere 30 m2 za pozemok pod predajným stánkom a vo výmere 6 m2 za poze-

mok pod chodníkom, na účel umiestnenia predajného stánku bez predaja al-

koholických nápojov, kde bol v čl. VI bod 6 zaviazaný na úhradu dlžného ná-
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jomného vo výške 1248 € za užívanie časti mestského pozemku pod predaj-

ným stánkom v období od 26.06.2022 do 19.01.2023 vo výmere 30 m2 bez 

právneho dôvodu 

c) informáciu, že podľa čl. 5 písm. g) Internej smernice 126 – Zásady hospodáre-

nia s majetkom mesta Prievidza môže fyzická alebo právnická osoba predložiť 

písomnú žiadosť o čiastočné alebo úplné odpustenie pohľadávky, pokuty a to 

zo závažných dôvodov,  

II.   neodporúča MsZ 

schváliť odpustenie pohľadávky vo výške 1248 € za užívanie časti mestského po-

zemku pod predajným stánkom v období od 26.06.2022 do 19.01.2023 vo výmere 

30 m2 bez právneho dôvodu pre Lukáša Dubinu, Urbánkova ulica 903/29, 971 01 

Prievidza. 

 

číslo: 52/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie                                                                                        

a) informáciu, že Okresný úrad v Prievidzi, pozemkový a lesný odbor svojim Roz-

hodnutím č. OU-PD-PLO2-2023/017332-0008381 zo dňa 07.02.2023, právoplatné 

dňa 13.02.2023 povolil lov diviaka lesného na nepoľovných plochách – 

v intraviláne mesta Prievidza, lokalita medzi sídliskom Kopanice a miestnou čas-

ťou Necpaly, Sever v k.ú. Prievidza z dôvodu obmedzenia ich stavov a zároveň 

poveril vykonaním lovu v tejto lokalite Poľovnícky spolok Breza so sídlom 958 01 

Partizánske, Malá Okružná 943/2, užívateľa najbližšieho poľovného revíru, ktorým 

je PR Háje, v tesnom susedstve ktorého sa nepoľovné plochy nachádzajú, a to na 

dobu troch rokov počnúc dňom právoplatnosti rozhodnutia, 

b) informáciu, že predmetom zmluvy o spolupráci bude záväzok zmluvných strán 

vykonať spoločné aktivity:  

- pri zabezpečovaní odchytu premnoženej diviačej zveri za účelom zníženia jej vý-

skytu v lokalite medzi sídliskom Kopanice a miestnou časťou Necpaly, rešpektujúc 

Rozhodnutie Okresného úradu v Prievidzi, pozemkového a lesného odboru č. OU-

PD-PLO2-2023/017332-0008381 zo dňa 07.02.2023, právoplatné dňa 13.02.2023    

- smerujúce k zabezpečeniu monitoringu odchytového zariadenia a jeho okolia, za 

účelom dodržania bezpečnostných opatrení,  

II.   odporúča  MsZ  

schváliť uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Poľovníckym spolkom Breza, so sídlom 

958 01 Partizánske, Malá Okružná 943/2, predmetom ktorej bude vykonať spoloč-

né aktivity pri zabezpečovaní odchytu diviačej zveri za účelom zníženia výskytu 
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takto premnoženej diviačej zveri v lokalite medzi sídliskom Kopanice a miestnou 

časťou Necpaly v k.ú. Prievidza, rešpektujúc Rozhodnutie Okresného úradu 

v Prievidzi, pozemkového a lesného odboru č. OU-PD-PLO2-2023/017332-

0008381 zo dňa 07.02.2023, právoplatné dňa 13.02.2023 a spoločné aktivity sme-

rujúce k zabezpečeniu monitoringu odchytového zariadenia a jeho okolia za úče-

lom dodržania bezpečnostných opatrení. 

 

číslo: 53/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

a) návrh na trvalé upustenie od vymáhania prevzatej pohľadávky Podniku slu-

žieb, š. p. v likvidácii na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 

31.12.2007  vo  výške 10 250,28 € s prísl., vedenú na účte 318 20 20 01 00  na 

dlžníka: Miloš Košík, Prievidza z titulu náhrady škody, a to z dôvodu jej nevymoži-

teľnosti,  

b) informáciu, že pohľadávka vo výške 10 250,28 € s prísl.,  bola na základe 

exekučného titulu – trestný rozkaz Okresného súdu Topoľčany č. 2T 39/96 zo dňa 

19.06.1996 vymáhaná v exekučnom konaní súdnym exekútorom Mgr. Tibor Hurtiš  

a následne náhradníkom Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, č. EX 779/2000, ktoré bolo  

podľa  § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/2019  Z. z. o ukončení niektorých  

exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastavené ako  

stará exekúcia, pretože uplynula rozhodná doba a oprávnený zanikol 

c) informáciu, že podľa výpisu zo živnostenského registra ukončil Miloš Košík  

Henkel podnikateľskú  činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na  

dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 30.10.1996, 

d)  informáciu, že podľa bodu 5 písm. k)  Internej smernice č. 126 Zásady hospo-

dárenia s majetkom mesta Prievidza rozhoduje o trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávky vyššej ako 10 000,00 € MsZ uznesení,  

II.  odporúča MsZ  

schváliť v zmysle bodu 5 písm. k) Internej smernice č. 126 - Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Prievidza trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 

10 250,28 € s prísl., vedenej na účte 318 20 20 01 00 na dlžníka: Miloš Košík, 

Prievidza, a to z dôvodu jej nevymožiteľnosti.  
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číslo: 54/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

žiadosť Ing. Martina Pösa a manželky Lenky Pösovej, trvalý pobyt Družstevná ul. 

980/24, Prievidza 971 01 o kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Druž-

stevnej ulici k. ú. Hradec, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 

170, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 47 m2 za účelom scelenia 

pozemku,  

II.     neodporúča MsZ  

schváliť  zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, časti nehnu-

teľnosti nachádzajúcej sa na nachádzajúcej sa na Družstevnej ulici k. ú. Hradec, 

zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 170, zastavaná plocha a 

nádvorie v rozsahu výmery 47 m2, za účelom scelenia pozemku pre Ing. Martina 

Pösa a manželku Lenku Pösovú, trvalý pobyt Družstevná ul. 980/24, Prievidza 971 

01. 

 

číslo: 55/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, pozemku nachá-

dzajúceho sa oproti Farskému kostolu na Hviezdoslavovej ulici (štrkové parkovis-

ko) v k. ú. Prievidza, parcely registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve Slovenskej republiky, 

v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,  

II. odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho 

sa oproti Farskému kostolu na Hviezdoslavovej ulici (štrkové parkovisko) v k. ú. 

Prievidza, parcely registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

číslo: 56/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie stavby bývalého Úradu práce so 

súpisným číslom 664/34, nachádzajúci sa na Ulici J. Červeňa, postavenej na po-

zemku parcela registra CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
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1032 m2 a pozemky parcela registra CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 1032 m2, parcela registra CKN č. 4813, ostatná plocha vo výmere 

4731 m2 a parcela registra CKN č. 4815/2, ostatná plocha vo výmere 1064 m2 na 

ktorom sú postavené stavby garáží bez označenia súpisného čísla, všetky nehnu-

teľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, 812 67, IČO: 30794536 – Úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny Prievidza, zapísané na LV č. 3642.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie stavby bývalého Úradu práce so súpisným 

číslom 664/34, nachádzajúci sa na Ulici J. Červeňa, postavenej na pozemku par-

cela registra CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1032 m2 

a pozemky parcela registra CKN č. 4814, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1032 m2, parcela registra CKN č. 4813, ostatná plocha vo výmere 4731 m2 a par-

cela registra CKN č. 4815/2, ostatná plocha vo výmere 1064 m2, na ktorom sú po-

stavené stavby garáží bez označenia súpisného čísla, všetky nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, 812 67, IČO: 30794536 – Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Prievidza, zapísané na LV č. 3642. 

 

číslo: 57/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú, Prievidza, po-

zemku nachádzajúceho sa na Ulici Rad L.N.Tolstého, parcela registra CKN č. 

4993/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3045 m2, zapísaná na LV č. 6608 

vo vlastníctve Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, Bratislava,  

II.  odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú, Prievidza, pozemku 

nachádzajúceho sa na Ulici Rad L.N.Tolstého, parcela registra CKN č. 4993/2, za-

stavaná plocha a nádvorie vo výmere 3045 m2, zapísaná na LV č. 6608, vo vlast-

níctve Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, Bratislava.  

 

číslo: 58/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Prievidza, 

časti pozemkov nachádzajúcich v okolí kruhového objazdu na Nedožerskej ceste,  
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1. vo vlastníctve Slovenskej republiky – Správa Železníc Slovenskej Klemensova 8, 

Bratislava  813 61, SR, IČO: 31364501, zapísané na LV č. 4343 

- parcela registra CKN č. 5170/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 160 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m2 

- parcela registra CKN č. 5170/14, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7745 

m2 

- parcela registra CKN č. 5170/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 160 m2 

2. vo vlastníctve SR - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova, 81361 Bratisla-

va, SR, IČO: 31364501, zapísané na LV č. 10771 

- parcela registra CKN č. 5171/21, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 78 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/19, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m2 

- parcela registra CKN č. 5170/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 

- parcela registra CKN č. 5172/50, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m2 

3. vo vlastníctve Súkromných osôb zapísaných na LV č 6011 a 6026 

- parcela registra EKN č. 771, orná pôda vo výmere 561 m2 

- parcela registra EKN č. 772, orná pôda vo výmere 1258 m2 

 
II.  odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Prievidza, časti po-

zemkov nachádzajúcich v okolí kruhového objazdu na Nedožerskej ceste,  

1. vo vlastníctve Slovenskej republiky – Správa Železníc Slovenskej Klemensova 8, 

Bratislava  813 61, SR, IČO: 31364501, zapísané na LV č. 4343 

- parcela registra CKN č. 5170/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 160 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m2 

- parcela registra CKN č. 5170/14, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7745 

m2 

- parcela registra CKN č. 5170/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 160 m2 

2. vo vlastníctve SR - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova , 81361 Bratisla-

va, SR, IČO: 31364501, zapísané na LV č. 10771 

- parcela registra CKN č. 5171/21, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 78 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 

- parcela registra CKN č. 5171/19, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m2 

- parcela registra CKN č. 5170/22, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 

- parcela registra CKN č. 5172/50, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m2 

3. vo vlastníctve Súkromných osôb zapísaných na LV č 6011 a 6026 

- parcela registra EKN č. 771, orná pôda vo výmere 561 m2 
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- parcela registra EKN č. 772, orná pôda vo výmere 1258 m2. 

 
číslo: 59/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, pozemku parcela 

registra CKN č. 5296/9, ostatná plocha vo výmere 755 m2, zapísaná na LV č. 

9035, spoluvlastnícky podiel 6/189,  ktorého vlastníkom je Oľga Vrábelová,  za ce-

nu podľa Znaleckého posudku č. 135/2021,  vyhotoveného Ing. Adolfom Daubne-

rom, ktorý ohodnocoval pozemok parcela registra CKN 3935/1 za Centrom voľné-

ho času a to za kúpnu cenu 25,10 €/m2. Mesto Prievidza je na tomto pozemku po-

dielovým spoluvlastníkom  v podiele 183/189,  

II.  odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela registra CKN č. 5296/9, 

ostatná plocha vo výmere 755 m2, zapísaná na LV č. 9035, ktorého podielovou 

spoluvlastníčkou je Oľga Vrábelová v spoluvlastníckom podiele 6/189, za účelom 

usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti,  

a) formou kúpy za kúpnu cenu 25,10 €/m2 podľa Znaleckého posudku č. 135/2021 

vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom, ktorý ohodnocoval pozemok parcela 

registra CKN 3935/1 za Centrom voľného času tak, že mesto Prievidza sa stane 

výlučným vlastníkom tohto pozemku,  

b) v prípade, ak sa nepodarí majetkovoprávne usporiadanie formou dohody podľa 

písm. a) 

formou žaloby o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na prí-

slušný súd.   

číslo: 60/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti,  pozemku parcelu 

registra CKN č. 7079/70, trvalý trávny porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na 

LV č. 10117, formou dohody o usporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorou 

sa zruší spoluvlastníctvo  k nehnuteľnostiam na základe rozdelenia pozemkov 

geometrickým plánom, pričom mesto Prievidza má spoluvlastnícky podiel 325/504 

z celkovej výmery parcely 3798 m2. V prípade, ak vlastníci nebudú súhlasiť 

s dohodou o usporiadaní, mesto podá žalobu na súd o zrušenie a vysporiadanie 

podielového spoluvlastníctva,  
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II.  odporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, časti pozemku parcely re-

gistra CKN č. 7079/70, trvalý trávny porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na LV 

č. 10117, na ktorom má mesto Prievidza spoluvlastnícky podiel 325/504-in k celku,  

a) formou dohody o usporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorou sa zruší po-

dielové spoluvlastníctvo k tej časti pozemku parcely registra CKN č. 7079/70, trva-

lý trávny porast vo výmere 3798 m2, cez ktorý bude viesť obslužná prístupová 

komunikácia po rozdelení geometrickým plánom tak, že mesto Prievidza sa stane 

výlučným vlastníkom tejto časti pozemku,  

b) v prípade, ak sa nepodarí majetkovoprávne usporiadanie formou dohody podľa 

písm. a), formou žaloby o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 

na príslušný súd. 

 
číslo: 61/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh mesta na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou zámeny po-

zemkov po usporiadaní všetkých vlastníckych vzťahov mestom Prievidza, spoloč-

nosť HPB a.s. zamení pozemok parcelu registra C KN č. 7079/67, za pozemky 

odčlenené geometrickým plánom z pozemku parcelu registra CKN č. 7079/70, tr-

valý trávny porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na LV č. 10117, pod budúcou 

obslužnou prístupovou komunikáciou vedúcou k pozemku za budovami Centra 

voľného času v Prievidzi, kde sa nachádza vonkajší tréningový areál,  

II.  odporúča MsZ  

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou zámeny pozemkov 

po usporiadaní všetkých vlastníckych vzťahov mestom Prievidza, spoločnosť HPB,  

a.s.,  zamení pozemok parcela registra C KN č. 7079/67, za pozemky odčlenené 

geometrickým plánom z pozemku parcela registra CKN č. 7079/70, trvalý trávny 

porast vo výmere 3798 m2, zapísaného na LV č. 10117, pod budúcou obslužnou 

prístupovou komunikáciou vedúcou k pozemku za budovami Centra voľného času 

v Prievidzi, kde sa nachádza vonkajší tréningový areál.    

 
číslo: 62/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   
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a) žiadosť  Eduarda Richtera a manželky Janky Richterovej, spoločný trvalý pobyt 

Vinohradnícka 646/53, Prievidza 971 01 o  kúpu  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

za rodinným domom žiadateľov v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku 

parcela registra CKN č. 3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, 

za účelom pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2. 

b) informáciu, že dňa 06.02.2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta pre-

viesť prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za ro-

dinným domom žiadateľov v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku parce-

la registra CKN č. 3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, za 

účelom pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2 pre Eduarda Richtera 

a manželku Janku Richterovú, spoločný trvalý pobyt Vinohradnícka 646/53, Prie-

vidza 971 01, za cenu 20,00 €/m2,  

II. odporúča  MsZ  

schváliť  prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti nachádza-

júcej sa v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 1, pozemku parcela registra CKN č. 

3105/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2, pre Eduarda Richtera 

a manželku Janku Richterovú, spoločný trvalý pobyt Vinohradnícka 646/53, Prie-

vidza 971 01, za účelom pešej prístupovej cesty na parcelu CKN č. 3105/2,   za 

cenu 20,00 €/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 vyu-

žiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov – ku-

pujúcich. 

 

číslo: 63/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

a) žiadosť Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.,  so sídlom Drieňová 24, 

Bratislava  820 09  o usporiadanie  vlastníckych vzťahov k pozemku pod chodní-

kom, parcela registra CKN č. 1184/32, v rozsahu výmery 13 m2, na ktorom mesto 

Prievidza zriadilo zákonné vecné bremeno pri rekonštrukcii a modernizácii auto-

busovej stanice. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,  žiada uzatvoriť 

s mestom kúpnu zmluvu na predmetnú časť parcely za cenu podľa znaleckého 

posudku. Znalecký posudok objedná Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 

ale mesto Prievidza predbežnú sumu cca 250,00 € za ZP uhradí.  
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b) Uznesením MsZ v Prievidzi č. 189/22 zo dňa 27.06.2022, bolo schválené ma-

jetkovo právne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod chodníkom, na 

ktorom mesto Prievidza zriadilo zákonné vecné bremeno pri rekonštrukcii a mo-

dernizácii autobusovej stanice, parcela registra CKN č. 1184/32, v rozsahu výmery 

13 m2, uzatvorením kúpnej zmluvy medzi mestom Prievidza ako kupujúcim a Že-

lezničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.,  ako predávajúcim, za cenu podľa 

znaleckého posudku. Znalecký posudok objedná Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia, a.s., ale mesto Prievidza predbežnú sumu cca 250€ za ZP uhradí. 

 

c) informáciu o novovytvorenej parcele registra CKN č. 1184/98, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 13 m2,   

 

II.  odporúča MsZ 

schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 189/22 zo dňa 27.06.2022 takto: v časti II. 

schvaľuje sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom: 

„majetkovo právne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod chodníkom, 

na ktorom mesto Prievidza zriadilo zákonné vecné bremeno pri rekonštrukcii a 

modernizácii autobusovej stanice, parcela registra CKN č. 1184/98, zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 13 m2, uzatvorením kúpnej zmluvy medzi mestom 

Prievidza ako kupujúcim a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. ako 

predávajúcim, za cenu spolu 989,26€, určenú podľa znaleckého posudku č. 1633-

22/2022 vypracovaný znaleckou organizáciou TIP konzultačná agentúra s.r.o.“ 

 

číslo: 64/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

žiadosť spoločnosti Ján Korec - Catering, so sídlom Lúčna ulica 12, 971 01 Prievi-

dza, IČO: 33787239, zastúpený konateľom Ján Korec, o nájom časti pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza parcela reg. CKN č. 2565/1, ostatná 

plocha s výmerou 8693 m2 evidovaný na liste vlastníctva  č. 1., v rozsahu výmery 

20 m2, na účel vybudovania priestoru na uskladnenie obedárov pre dôchodcov 

mesta Prievidza, ktoré sa vykladajú denne po ukončení rozvozu jedál, 

 II. neodporúča MsZ 

schváliť nájom časti pozemkov v k. ú. Prievidza parcela registra CKN č. 2565/1, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 20 m2, na účel vybudovania priestoru na usklad-
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nenie obedárov pre dôchodcov mesta Prievidza, ktoré sa vykladajú denne po 

ukončení rozvozu jedál.  

 

číslo: 65/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 338/19 zo dňa 30.09.2019, 

II. odporúča MsZ  

schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 338/19 zo dňa 30.09.2019 takto: 

v časti II. schvaľuje  

sa text ,,nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 

6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, evidovaná na LV č. 1, 

v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom“ nahrádza textom: „nehnuteľ-

nosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 6652/1, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, evidovaná na LV č. 1, parcela registra 

CKN č. 5510/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 150 m2, evidovaná na LV 

č. 1, parcela registra EKN č. 1-164, ostatná plocha s výmerou 4872 m2, zameraný 

Geometrickým plánom č. 211/2022 zo dňa 5.10.2022 ako parcela registra CKN č. 

6652/258 z parcely reg. CKN 6652/1 v rozsahu výmery 22 m2 a z parc. reg. EKN 

č. 1-164 v rozsahu výmery 1 m2, a parc. reg. CKN č. 6652/257 z parcely reg. CKN 

č. 6652/1 v rozsahu výmery 17 m2 a z parc. reg. CKN č. 5510/3 v rozsahu výmery 

1 m2.“ 

 

číslo: 66/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie   

žiadosť Petra Skalu, trvalý pobyt Kocurany 191, 972 02 Kocurany, o kúpu nehnu-

teľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Garážovej ulici, časť z pozemku 

parcely registra C KN č. 1236/6, ostatná plocha v rozsahu výmery 31 m2, vedený 

na liste vlastníctva č. 1, na účel výstavby garáže. Žiadaný pozemok je priľahlý 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,  

II. neodporúča MsZ 

schváliť  zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza, nehnu-

teľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Garážovej ulici, časť z pozemku 

parcely registra C KN č. 1236/6, ostatná plocha v rozsahu výmery 31 m2, vedený 
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na liste vlastníctva č. 1, na účel výstavby garáže, pre  Petra Skalu, trvalý pobyt 

Kocurany 191, 972 02 Kocurany.  

 

číslo: 67/23 

Mestská rada 

I. ukladá právnej kancelárii 

pripraviť návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prevod prebytočného 

majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Garážovej 

ulici, časť z pozemku parcely registra C KN č. 1236/6, ostatná plocha v rozsahu 

výmery 31 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel výstavby garáže, 

s minimálnou cenou podľa znaleckého posudku a zabezpečiť vypracovanie geo-

metrického plánu a znaleckého posudku.  

 

číslo: 68/23 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 869/24, 971 01 

Prievidza, IČO: 43865437, zastúpená konateľkou Martou Gaiplovou, o nájom 

časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza parcela reg. CKN 

č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5210 m2 evidovaná na liste vlastníctva  č. 

1., na Ulici J. M. Hurbana 24, v rozsahu výmery 12 m2 , na účel umiestnenia 

kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením- terasou nachádzajúcou sa pred 

prevádzkou Tramtária,  

b) informáciu, že žiadatelia majú s mestom Prievidza Nájomnú zmluvu č. 4/22 zo 

dňa 10.03.2022, na dobu určitú do 28.02.2023,  

c) informáciu, že dňa 07.02.2023 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 

mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta pod-

ľa písmena a) tohto bodu, pre spoločnosť EGON, s.r.o.  

II.    odporúča MsZ 

schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. 

ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, ostatná plocha 

v rozsahu výmery 12 m2, na Ulici J. M. Hurbana 24 pre spol. EGON, s.r.o., so síd-

lom 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, Prievidza, so záberom počas celého roka, spôsobom 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
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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 sta-

rostlivosť 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 3-mesačnou výpoved-

nou lehotou, po ukončení nájmu vypratať pozemok na vlastné náklady a uviesť do 

pôvodného stavu bez nároku náhradu na vynaložené náklady.  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 02. 2023 

od 15 do 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mgr. Alojz Vlčko, prednosta MsÚ    ........................................... 

 

Michal Dobiaš, overovateľ I.    .......................................... 

 

MVDr. Norbert Turanovič, overovateľ II.   ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prievidza  21.02.2023 

 



 

 

Prezenčná listina  

zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.02. 2023  

 

Začiatok zasadnutia:  09.00 h 

Ukončenie zasadnutia: 14.30 h 

 

Prítomní: 

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

Mgr. Alojz Vlčko – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková  – hl. kontrolórka mesta  

JUDr.  Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie  

Ing. Naďa Prilinská –   ved. kanc. prednostu MsÚ 

 

Členovia MsR  

Katarína Čičmancová 

Michal Dobiaš 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  

Ing. Ľuboš Jelačič  

PaedDr. Eleonóra Porubcová 

MVDr. Norbert Turanovič 

 

Neprítomná: Mgr. Dominika Vážna 

 

 

Ďalej prítomní: viď zápisnica  



Strana 1 z 16 
 

Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 20.02.2023 

 
číslo uznesenia: 15/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 16/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 17/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 18/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 
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2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 19/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 20/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 21/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  
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Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 22/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 23/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 24/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 25/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 
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2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 26/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 27/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 28/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  
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Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 29/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 30/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 31/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 32/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 
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1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: za: 6 proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 33/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 34/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 35/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  
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Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 36/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 0  proti: 5  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 37/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 38/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 39/23 
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 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 40/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 41/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 0  proti:5  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 42/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 
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4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 43/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Neprítomná 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 44/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 45/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 
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číslo uznesenia: 46/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 47/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 48/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti  

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Zdržala sa 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 0  proti: 3  zdržal sa:1 

 
číslo uznesenia: 49/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 
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5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 50/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 51/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 0  proti: 4 zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 52/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 
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Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 53/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 54/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 0  proti: 4 zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 55/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 56/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 



Strana 13 z 16 
 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 57/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 58/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 4 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 59/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 
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7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 60/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 61/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 62/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 63/23 
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 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 64/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 0  proti: 5 zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 63/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za 

2 Michal Dobiaš Za 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 66/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 
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7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 0  proti: 5  zdržal sa:0 

 

číslo uznesenia: 66/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Proti 

2 Michal Dobiaš Proti 

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Proti 

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Proti 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 0  proti: 5  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 67/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za  

2 Michal Dobiaš Za  

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa:0 

 
 

číslo uznesenia: 68/23 
 
 Meno, priezvisko   Hlasoval/a 

1 Katarína Čičmancová Za  

2 Michal Dobiaš Za  

3 PaedDr.Kvetoslava Ďurčová Za  

4 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

5 PaedDr. Eleonóra Porubcová Za  

6 Mgr. Dominika Vážna Neprítomná 

7 MVDr. Norbert Turanovič Za  

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržal sa:0 

 


