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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 6. 07. 2011 
od  267 do 273 

 
 

267.  Petícia obyvateľov mesta proti zriadeniu vecného bremena  
268.  Žiadosť Edmunda Majdana o zriadenie vecného bremena 
269.  Stanovisko právnej kancelárie ku Kúpnej zmluve č. 36/07 v znení Dodatku č. 1 

uzatvorenej s  Ing. Karlom Čukom 
270.   Žiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedožerského, Prievidza o odpustenie 

pohľadávky 
271.   Žiadosť neziskovej organizácie ERUDITIO – Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť,             

Prievidza   o odpustenie  pohľadávky 
272. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18.12.2007 (výstavba objektu v lokalite 

Necpaly - Mgr. J. Gábriš) 
273. Doplnenie uznesenia MsR č. 262/11 zo dňa 21. 6. 2011 (prenájom pozemku za účelom 

výstavby bytového objektu Prievidza Necpaly pre spol. LICITOR development, s. r. o.) 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 6. 07. 2011 

od  267 do 273 
 

číslo: 267/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

petíciu obyvateľov mesta proti zriadeniu vecného bremena s právom prístupu cez 
pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 2749/19 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 
2678/2, 

II. odporúča MsZ 
v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vyhovieť petícii 
obyvateľov mesta proti zriadeniu vecného bremena s právom prístupu cez pozemok           
v k. ú. Prievidza, parc. č. 2749/19 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 2678/2. 

 
číslo: 268/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Edmunda Majdana, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 14/1, o zriadenie vecného 
bremena s právom prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2749/19 vo vlastníctve 
mesta Prievidza v rozsahu približne 12 m2 , k pozemku parc.č. 2678/2 vo vlastníctve 
žiadateľa za účelom vybudovania prístupu k stavbe dvojgaráže; 

II.     neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena a právom prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 2749/19 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom, k pozemku parc.č. 2678/2 vo vlastníctve žiadateľa za účelom vybudovania 
prístupu k stavbe dvojgaráže v prospech vlastníka pozemku parc.č. 2678/2. 

 
číslo: 269/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

stanovisko právnej kancelárie ku Kúpnej zmluve č. 36/07 v znení Dodatku č. 1 
uzatvorenej s  Ing. Karlom Čukom, bytom Bojnice,  

II. konštatuje, 
že v texte Kúpnej zmluvy č. 36/07 v znení Dodatku č. 1 je nesprávne zapracované znenie 
uznesenia MsZ č. 230/10 zo dňa 31. 8. 2010, 

III. ukladá právnej kancelárii  
zosúladiť text uznesenia MsZ č. 230/10 zo dňa 31. 8. 2010 s textom Kúpnej zmluvy č. 
36/07 v znení Dodatku č. 1 uzatvorenej s Ing. Karlom Čukom, bytom Bojnice, 

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
predložiť do príslušných poradných orgánov mesta kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa 
všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených s Ing. Karlom Čukom, bytom Bojnice, spolu 
s predchádzajúcim stanoviskami príslušných komisií MsZ k predaju a prenájmu pozemkov 
Ing. Karlovi Čukovi, bytom Bojnice.  
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číslo: 270/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedožerského, Bakalárska ul. č. 2, Prievidza 
o odpustenie pohľadávky vo výške  5 540,21 €, ktorú mesto Prievidza uhradilo v zmysle 
Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 314/2011/OZ/1.1 zo dňa 3.6.2011 Žilinskej univerzite 
v Žiline, Fakulte riadenia a informatiky, Univerzitná ul. 8215, Žilina, nakoľko nezisková 
organizácia nemá finančné zdroje  na úhradu tejto pohľadávky; 

II.  odporúča primátorke mesta 
v súvislosti s uzatvorenou rámcovou zmluvou o podpore vysokoškolského školstva 
odpustiť pohľadávku mesta Prievidza voči  neziskovej organizácii                                        
Mgr. V.B.Nedožerského, Bakalárska ul. 2, Prievidza,  vo výške  5 540,21 € .  

 
číslo: 271/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť neziskovej organizácie ERUDITIO – Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť,            
Bakalárska ul. č. 2, Prievidza   o odpustenie   pohľadávky vo výške 736,12 €, ktorú mesto   
Prievidza uhradilo v zmysle  Zmluvy   o postúpení pohľadávky č. 314/2011/OZ/1.1 zo dňa 
3.6.2011 Žilinskej univerzite v Žiline,  Fakulte riadenia a informatiky, Univerzitná ul. 8215, 
Žilina, nakoľko nezisková organizácia nemá finančné zdroje  na úhradu tejto pohľadávky; 

II.  odporúča  primátorke mesta 
v súvislosti s uzatvorenou rámcovou zmluvou o podpore vysokoškolského školstva 
odpustiť pohľadávku mesta Prievidza voči ERUDITIO – Hornonitrianska vzdelávacia 
spoločnosť,  nezisková organizácia,   Bakalárska ul. č. 2, Prievidza, vo výške 736,12 €. 

 
číslo: 272/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18.12.2007, ktorým bola schválená 
lokalita Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 
6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly), pre výstavbu bytového 
domu pre spoločnosť Mgr. Július Gábriš DMP – PLAST, Sv. Cyrila 8/4, 971 01 Prievidza 
za podmienok INFORMAČNÉHO MEMORANDA tak, že z predmetného uznesenia v časti 
II. sa vypustí text : „lokalitu Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 
6652/1, 6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly) a“, 
ostatok uznesenia ostane nezmenený; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18.12.2007 takto: v časti II. sa vypúšťa 
text: „lokalitu Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 
6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly) a“ , ostatok 
uznesenia ostáva nezmenený; 
 

číslo: 273/2011 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

stanoviská príslušných komisií MsZ k žiadosti spoločnosti LICITOR development, s. r. o., 
Žilina o výstavbu bytového objektu v lokalite Prievidza Necpaly, 

II. dopĺňa  
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uznesenie MsR č. 262/11 zo dňa 21. 6. 2011, ktorým MsR odporučila MsZ schváliť 
prenájom pozemku za účelom výstavby bytového objektu Prievidza Necpaly pre spol. 
LICITOR development, s. r. o., Žilina takto: na koniec textu uznesenia sa dopĺňa text: 
„s podmienkou, že do konania MsZ dňa 8. 7. 2011 bude k žiadosti doložené písomné 
súhlasné stanovisko architekta mesta a s tým, že v prípade etapovitej realizácie výstavby 
spoločnosť začne  s výstavbou bytového objektu od tenisovej haly a zabezpečí napojenie 
objektu na Centrálny zdroj tepla od spoločnosti PTH, a. s. , Prievidza.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ............................................................ 
  Ing. Martin Bugár         MUDr. Dušan Magdin  
    overovateľ I.                               overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič            Helena Dadíková  
    prednosta MsÚ                zástupkyňa primátorky mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  6. 7. 2011  


