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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 8. 11. 2011 
od  393 do 408 

 
 
393. Sumarizačná správa – Priemyselná zóna Prievidza – Západ I 
394. Informácie konateľa SMMP, s.r.o., ohľadom bytových domoch na Ul. M. Falešníka 

v Prievidzi 
395. Informácia o riešení  ponuky  Resocializačného zariadenia Provital, o. z., Koš 
396. Informácie týkajúce sa  obnovy kamenného a barokového stĺpa so sochou Immaculáty 

a kamennej barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého 
397. Ţiadosť Slovenskej numizmatickej spoločnosti - pobočka Prievidza o finančný príspevok 
398. Ţiadosť Slovenskej numizmatickej spoločnosti - pobočka Prievidza o súhlas na pouţitie 

erbu mesta 
399. Informácia o nájomných zmluvách na pozemky pod cestou na Púšť 
400. Informácia o nájomných zmluvách na pozemky pod plánovaným cyklistickým chodníkom 

pri rieke Nitra 
401. Vzdanie sa Ing. Martina Bugára členstva v MsR 
402. Návrh primátorky mesta na zvolenie Mgr. Ľubomíra Vidu za člena Mestskej rady                       

v Prievidzi 
403. Ţiadosť Slovenskej správy ciest v zastúpení SR, so sídlom v Ţiline, o kúpu  pozemkov 

v k.ú. Prievidza –  cestný obchvat 
404. Ţiadosť Športového klubu nepočujúcich v Prievidzi o súhlas na pouţívanie erbu mesta 
405. Ţiadosť Školského športového klubu hokeja a florbalu Prievidza  o poskytnutie ľadovej 

plochy  a jednej hráčskej šatne  na realizáciu hokejových aktivít v školskom roku 
2011/2012 

406. Poţiadavka na odstránenie nahromadeného odpadu – lístia a konárov v meste Prievidza 
407. Informácie k výsadbe kríkov v lokalite Necpaly – Veľkonecpalská ulica a výsadbe kríkov 

na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke 
408. Poţiadavka na premiestnenie jedného kontajnera na komunálny odpad na Ul. J. Murgaša 

v Prievidzi 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 8. 11. 2011 

od  393 do 408 
 

číslo: 393/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Sumarizačnú správu – Priemyselná zóna Prievidza – Západ I., 
II. ţiada konateľa Prievidza Invest, s.r.o. 

a) pripraviť návrh delenia pozemkov na  obsadzovanie priemyselného parku investormi,  
b) zabezpečiť katalóg firiem z regiónu hornej Nitry, 
c) pripraviť informácie o cene práce v regióne hornej Nitry. 

 
číslo: 394/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informácie konateľa SMMP, s.r.o., ohľadom bytových domoch na Ul. M. Falešníka 
v Prievidzi,  

II. ţiada konateľa SMMP, s.r.o. 
a) predloţiť informáciu o počte uzatvorených zmlúv na dobu určitú a dobu neurčitú 

v bytových domoch na Ul. M. Falešníka v Prievidzi,  
b) pripraviť návrh na zmenu výšky nájomného v bytových domoch na Ul. M. Falešníka 

v Prievidzi.  
 
číslo: 395/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o riešení  ponuky  Resocializačného zariadenia Provital, o. z., Hviezdoslavova 
ul. č. 509/32, Koš na spoluprácu s mestom Prievidza v oblasti montáţe a demontáţe 
mestských stánkov počas konania príleţitostných trhov a iných akcií organizovaných 
mestom Prievidza a poţiadavku na poskytovanie charitatívnych sluţieb Resocializačným 
zariadením Provital, o. z., v priestoroch vo vlastníctve mesta Prievidza za symbolickú 
cenu,  

II. ţiada konateľa SMMP, s. r. o. 
pripraviť návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (kancelárie) v budove 
Priemstavu  Resocializačnému zariadeniu Provital, o. z., Hviezdoslavova ul. č. 509/32, 
Koš na poskytovanie charitatívnych sluţieb s výškou nájomného vrátane  energií                 
1,00 €/rok. 
 

číslo: 396/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informácie týkajúce sa  obnovy kamenného a barokového stĺpa so sochou Immaculáty 
a kamennej barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
a) preveriť moţnosť získania dotácie zo štátneho rozpočtu  na obnovu kamenného 

a barokového stĺpa so sochou Immaculáty a kamennej barokovej sochy sv. Jána 
Nepomuckého,  
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b) zabezpečiť vyhlásenie verejnej zbierky na obnovu kamenného a barokového stĺpa so 
sochou Immaculáty a kamennej barokovej sochy sv. Jána Nepomuckého, 

c) prostredníctvom ekonomického odboru hľadať moţnosti financovania dočasného 
premiestnenia sôch do vhodných priestorov za účelom ich obnovy , 

d) rokovať s Krajským pamiatkovým úradom  Trenčín – pobočka Prievidza o zachovaní 
umiestnenia sôch Immaculáty a  sv. Jána Nepomuckého na súčasnom mieste pred 
Piaristickým kostolom Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, 

III. odporúča MsZ 
schváliť  zachovanie umiestnenia sôch Immaculáty a  sv. Jána Nepomuckého na 
súčasnom mieste pred Piaristickým kostolom Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny 
Márie v Prievidzi. 
 

číslo: 397/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Slovenskej numizmatickej spoločnosti - pobočka Prievidza o finančný príspevok 
na prípravu a realizáciu pamätnej medaile vo výške 1 452,00  €, 

II. neodporúča primátorke mesta 
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta vyhovieť ţiadosti a poskytnúť Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti pobočka Prievidza finančný príspevok na prípravu a realizáciu 
pamätnej medaile vo výške 1 452,00 €. 
 

číslo: 398/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Prievidza o súhlas k vyuţitiu 
averzu razidla s motívom Kľačiaci anjel s dvojkríţom, nápis PRIVIDIAE, letopočty 1113 
a 1383,  

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka 
Prievidza a vydať súhlas na pouţitie erbu mesta na averze razidla medaile. 
 

číslo: 399/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o nájomných zmluvách na pozemky pod cestou na Púšť, 
II. ţiada právnu kanceláriu 

prerokovať s Horským komposesorátom  otázky právneho vzťahu k pozemkom pod 
cestou na Púšť, 

III. ţiada komisiu dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia 
predloţiť stanovisko k moţnosti obmedzenia dopravy zásobovania motorovými vozidlami 
nad 3,5 t na cestnej komunikácii na Púšť z dôvodu poškodovania tejto komunikácie. 

 
číslo: 400/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o nájomných zmluvách na pozemky pod plánovaným cyklistickým chodníkom 
popri rieke Nitra, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
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vzhľadom na protipovodňové opatrenia prehodnotiť koncepciu budovania cyklistického 
chodníka popri rieke Nitra, 

III. ţiada právnu kanceláriu 
po prehodnotení koncepcie budovania cyklistického chodníka popri rieke Nitra riešiť 
nájomné vzťahy k pozemkom pod plánovaným cyklistickým chodníkom. 
 

číslo: 401/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe Ing. Martin Bugár sa dňom 2. 11. 2011 písomne vzdal funkcie člena 
Mestskej rady v Prievidzi. 
 

číslo:  402/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zvolenie Mgr. Ľubomíra Vidu za člena Mestskej rady                       
v  Prievidzi; 

II. odporúča  MsZ 
zvoliť v tajných voľbách Mgr. Ľubomíra Vidu za člena  Mestskej rady v Prievidzi.  

 
číslo:  403/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Slovenskej republiky - Slovenská správa ciest, so sídlom v Bratislave,  Miletičova 
ul. 19, IČO: 00 33 28 o kúpu  pozemkov v k.ú. Prievidza:  
parcela PK č. 1772,  cesta  vo  výmere 2 ha 5487 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 124 vo  výmere  118 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 125 vo  výmere  126 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 126 vo  výmere     69 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 166 vo  výmere   481 m2, v prospech novovytvorenej parcely 1330/85 
diel č. 168 vo  výmere   424 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/70 
parcela PK č. 2303,  roľa  vo  výmere 827 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK vloţke č. 2396 , 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 29 vo  výmere  134 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1330/43  

parcela PK č. 2308, kultúra roľa  vo výmere 2482 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK vloţke 

č. 2396 , v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 24 o  výmere  387 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1330/38  
parcela PK č. 3218,  cesta  vo  výmere 770 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela , 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 134 vo  výmere   199 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1207/26  
parcela PK č. 3219, jarok  vo  výmere 730 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela , 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 135 vo  výmere   202 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1207/26  
parcela EKN   č. 2640,  orná pôda, vo výmere 1079 m2,  vlastníctvo zapísané na  LV č. 

5328  pod  B 15 v podiele 1/72, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 148 vo  výmere   264 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 1204/13  

parcela EKN  č. 2930,  orná pôda, vo  výmere 1057 m2 ,  vlastníctvo zapísané na LV č. 
5328  pod  B 15 v podiele 1/72, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 168 vo  výmere   167 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 1204/33  



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

 

5 

parcela CKN  č. 370/4, orná pôda, vo výmere 38566 m2 ,  vlastníctvo zapísané na   LV č. 
1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 8 vo  výmere 1787 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  370/30diel č. 18 vo  výmere 1 m2, v prospech novovytvorenej 
parcely   370/42 
diel č. 20 vo  výmere   4324 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/33 
diel č. 21 vo  výmere   2190 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/34 
diel č. 24 vo  výmere     170 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/36 
diel č. 27 vo  výmere   2628 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/40 
diel č. 28 vo  výmere   1738 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/39 
parcela CKN  č. 370/17,  zastavaná plocha  vo  výmere 1962 m2 ,  vlastníctvo zapísané 
na LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č.1 vo  výmere 20 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN  č. 370/24,  záhrada  vo výmere 49 m2,  vlastníctvo zapísané na LV č. 1 pod  
B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č.  260 vo výmere 1 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN č. 542/5,  zastavaná plocha  vo výmere 12 m2 ,  vlastníctvo zapísané na LV 

č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 2 vo výmere 12 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN č. 542/6,  zastavaná plocha  vo  výmere 1059 m2,  vlastníctvo zapísané na   
LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  
diel č. 9 vo  výmere 330 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/30 parcela CKN č. 
3226/4,  ostatná plocha  vo  výmere 4287 m2,  vlastníctvo zapísané na    LV č. 1 pod  B 1 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 73 vo  výmere  106 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 210/104 
diel č. 79 vo  výmere     48 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/34  

diel č. 80 vo  výmere     18 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/35  

diel č. 81 vo  výmere     59 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/35  

diel č. 82 vo  výmere   169 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/34  

diel č. 83 vo  výmere   352 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/104  

diel č. 92 vo  výmere       1 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/38  

parcela CKN  č. 3312/1,  ostatná plocha  vo výmere 50 ha 2921 m2, vlastníctvo zapísané 
na    LV č. 94 (LV pred THM) pod B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 25 vo  
výmere  302 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/37 diel č. 26 vo  výmere 22 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 370/38 
parcela CKN  č. 5672,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2316  m2 ,  vlastníctvo 
zapísané na    LV č. 1 ( LV pred THM), z ktorej sa vyčleňuje 
diel č. 38 vo  výmere 9 m2, v prospech novovytvorenej parcely  210/108 
diel č. 43 vo výmere 367 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/104 
diel č. 47 vo  výmere 398 m2, v prospech novovytvorenej parcely  210/109 
diel č. 61 vo výmere 31 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/105 
parcela CKN č. 8114/80,  zastavaná plocha  vo  výmere 1 ha 2954 m2 ,  vlastníctvo 

zapísané na   LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 7 vo  výmere 12 
m2, v prospech novovytvorenej parcely  8114/127  
parcela CKN  č. 8119/2,  orná pôda  vo  výmere 260 m2,  vlastníctvo zapísané na LV č. 1 
pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 10 vo výmere 48 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  8119/31 
parcela CKN  č. 8119/23,  orná pôda  vo  výmere 325 m2 ,  vlastníctvo zapísané na LV č. 
1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 12 vo  výmere 194 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  8119/31 
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parcela CKN  č. 8119/24,  zastavaná plocha  vo  výmere 289 m2,  vlastníctvo zapísané na 
LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 11 vo  výmere  104 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 8119/31 diel č. 17 vo výmere 1 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 8119/30 
parcela PK č. 2260, kultúra roľa  v celkovej  výmere 7768 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK 
vloţke č. 1079, v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 98 vo  výmere  485 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 1330/73, 
na účel vybudovania stavby obchvatových komunikácií: Obchvat mesta  I. etapa, 2. 
stavba – cesta v budúcej I/64; 

II. odporúča MsZ  

a) schváliť prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – pozemkov uvedených 

v bode a) tohto uznesenia spôsobom podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v z.n.p., - prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

zdôvodneného tým, ţe medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta 

a o potreby jeho obyvateľov, ţe mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob 

ţivota a práce obyvateľov mesta, chráni ţivotné prostredie, v súlade s čím Slovenská 

republika - Slovenská správa ciest Bratislava realizuje na vlastné náklady stavbu: Obchvat 

mesta Prievidza I. etapa 2. stavba – cesta v budúcej I/64, ktorá bude slúţiť pre všetkých 

obyvateľov mesta Prievidza a to pozemky pod stavbu: Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 

2. stavba – cesta v budúcej I/64 v k.ú. Prievidza:  

parcela PK č. 1772,  cesta  vo  výmere 2 ha 5487 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňujediel č. 124 vo  výmere  118 m2, v prospech 
Novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 125 vo  výmere  126 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 126 vo  výmere     69 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/29 
diel č. 166 vo  výmere   481 m2, v prospech novovytvorenej parcely 1330/85 
diel č. 168 vo  výmere   424 m2, v prospech novovytvorenej parcely 7771/70 
parcela PK č. 2303,  roľa  vo  výmere 827 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK vloţke č. 2396 , 

v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 29 vo  výmere  134 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1330/43  
parcela PK č. 2308, kultúra roľa  vo výmere 2482 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK vloţke 
č. 2396 , v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 24 vo  výmere  387 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1330/38  
parcela PK č. 3218,  cesta  vo  výmere 770 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela, 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 134 vo  výmere   199 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1207/26  
parcela PK č. 3219, jarok  vo  výmere 730 m2 ,  vlastníctvo neknihovaná parcela, 
v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 135 vo  výmere   202 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 1207/26  
parcela EKN   č. 2640,  orná pôda, vo výmere 1079 m2,  vlastníctvo zapísané na  LV č. 

5328  pod  B 15 v podiele 1/72, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 148 o  výmere   264 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 1204/13  

parcela EKN  č. 2930,  orná pôda, vo  výmere 1057 m2,  vlastníctvo zapísané na LV č. 
5328  pod  B 15 v podiele 1/72, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 168 vo  výmere   167 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 1204/33  

parcela CKN  č. 370/4, orná pôda, vo výmere 38566 m2,  vlastníctvo zapísané na   LV č. 1 
pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 8 vo  výmere 1787 m2, v prospech 
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novovytvorenej parcely  370/30diel č. 18 vo  výmere 1 m2, v prospech novovytvorenej 
parcely   370/42 
diel č. 20 vo  výmere   4324 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/33 
diel č. 21 vo  výmere   2190 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/34 
diel č. 24 vo  výmere     170 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/36 
diel č. 27 vo  výmere   2628 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/40 
diel č. 28 vo  výmere   1738 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/39 
parcela CKN  č. 370/17,  zastavaná plocha  vo  výmere 1962 m2 ,  vlastníctvo zapísané 

na LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č.1 vo  výmere 20 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN  č. 370/24,  záhrada  vo výmere 49 m2 ,  vlastníctvo zapísané na LV č. 1 pod  
B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č.  260 vo výmere 1 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN č. 542/5,  zastavaná plocha  vo výmere 12 m2,  vlastníctvo zapísané na LV 
č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 2 vo výmere 12 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely  370/30 
parcela CKN č. 542/6,  zastavaná plocha  vo  výmere 1059 m2,  vlastníctvo zapísané na   
LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  
diel č. 9 vo  výmere 330 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/30 parcela CKN č. 
3226/4,  ostatná plocha  vo  výmere 4287 m2,  vlastníctvo zapísané na    LV č. 1 pod  B 1 

v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 73 vo  výmere  106 m2, v prospech 
novovytvorenej parcely 210/104 
diel č. 79 vo  výmere   48 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/34  

diel č. 80 vo  výmere   18 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/35  

diel č. 81 vo  výmere     59 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/35  

diel č. 82 vo  výmere   169 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/34  

diel č. 83 vo  výmere   352 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/104  

diel č. 92 vo  výmere       1 m2, v prospech novovytvorenej parcely 189/38  

parcela CKN  č. 3312/1,  ostatná plocha  vo výmere 50 ha 2921 m2, vlastníctvo zapísané 
na    LV č. 94 (LV pred THM) pod B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 25 vo  
výmere  302 m2, v prospech novovytvorenej parcely  370/37 diel č. 26 vo  výmere 22 m2, 
v prospech novovytvorenej parcely 370/38 
parcela CKN  č. 5672,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2316  m2 ,  vlastníctvo 
zapísané na    LV č. 1 ( LV pred THM) , z ktorej sa vyčleňuje 
diel č. 38 vo  výmere 9 m2, v prospech novovytvorenej parcely  210/108 
diel č. 43 vo výmere 367 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/104 
diel č. 47 vo  výmere 398 m2, v prospech novovytvorenej parcely  210/109 
diel č. 61 vo výmere 31 m2, v prospech novovytvorenej parcely 210/105 
parcela CKN č. 8114/80,  zastavaná plocha  vo  výmere 1 ha 2954 m2 ,  vlastníctvo 
zapísané na   LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 7 vo  výmere 12 
m2, v prospech novovytvorenej parcely  8114/127  
parcela CKN  č. 8119/2,  orná pôda  vo  výmere 260 m2,  vlastníctvo zapísané na LV č. 1 

pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 10 vo výmere 48 m2, v prospech 

novovytvorenej parcely  8119/31 

parcela CKN  č. 8119/23,  orná pôda  vo  výmere 325 m2 ,  vlastníctvo zapísané na LV č. 

1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 12 vo  výmere 194 m2, v prospech 

novovytvorenej parcely  8119/31 

parcela CKN  č. 8119/24,  zastavaná plocha  vo  výmere 289 m2 ,  vlastníctvo zapísané 

na LV č. 1 pod  B 1 v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje diel č. 11 vo výmere  104 m2, 
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v prospech novovytvorenej parcely 8119/31 diel č. 17 vo výmere 1 m2, v prospech  

novovytvorenej parcely 8119/30 

parcela PK č. 2260, kultúra roľa  v celkovej  výmere 7768 m2 ,  vlastníctvo zapísané v PK 

vloţke č. 1079, v podiele 1/1, z ktorej sa vyčleňuje  diel č. 98 vo  výmere  485 m2, 

v prospech novovytvorenej parcely 1330/73 spolu vo výmere 18 603 m2 za cenu  

478 189,92 €,  na účel vybudovania stavby obchvatových komunikácií: Obchvat mesta  I. 

etapa, 2. stavba – cesta v budúcej I/64, 

b) schváliť prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – pozemkov uvedených 

v bode a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa zdôvodneného tým, ţe medzi 

základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  patrí 

aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, ţe mesto 

utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, 

chráni ţivotné prostredie,  v súlade s čím Slovenská republika - Slovenská správa ciest 

Bratislava realizuje na vlastné náklady stavbu: Obchvat mesta Prievidza I. etapa 2. stavba 

– cesta v budúcej I/64, ktorá bude slúţiť pre všetkých obyvateľov mesta Prievidza; 

III.  odporúča primátorke mesta 

zverejniť  zámer mesta  v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p.  predať nehnuteľný majetok mesta – pozemky uvedené v bode a) tohto uznesenia 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí  Zb. zámer previesť pozemky uvedené 

v bode a) tohto uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa zdôvodneného tým, ţe 

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

v z.n.p.  patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 

obyvateľov, ţe mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce 

obyvateľov mesta, chráni ţivotné prostredie,  v súlade s čím Slovenská republika - 

Slovenská správa ciest Bratislava realizuje na vlastné náklady stavbu: Obchvat mesta 

Prievidza I. etapa 2. stavba – cesta v budúcej I/64, ktorá bude slúţiť pre všetkých 

obyvateľov mesta Prievidza. 

číslo:  404/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Športového klubu nepočujúcich v Prievidzi, Ul. Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza 
o súhlas na pouţívanie erbu mesta (erb mesta chcú pouţiť na dresy pre športovcov pri  
športových podujatiach a taktieţ pri písomnej komunikácii), 

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Športového klubu nepočujúcich v Prievidzi, Ul. 
Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza  a vydať súhlas na pouţitie erbu mesta na dresoch pre 
športovcov mesta a pri písomnej komunikácii bez zásahov v erbe mesta.  
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číslo:  405/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Školského športového klubu hokeja a florbalu Prievidza, Ul. M. Falešníka č. 6, 
Prievidza o poskytnutie ľadovej plochy a jednej hráčskej šatne  na realizáciu hokejových 
aktivít v školskom roku 2011/2012, 

II. ţiada komisiu športu a konateľa spoločnosti UNIPA, s. r. o. 
o stanovisko k ţiadosti Školského športového klubu hokeja a florbalu Prievidza, Ul. M. 
Falešníka č. 6, Prievidza o poskytnutie ľadovej plochy a jednej hráčskej šatne  na 
realizáciu hokejových aktivít v školskom roku 2011/2012. 
 

číslo:  406/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

poţiadavku Juraja Ohradzanského, poslanca MsZ,  na odstránenie nahromadeného 
odpadu – lístia a konárov v meste Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť odstránenie nahromadeného odpadu – lístia a konárov v rámci lokalít v meste 
Prievidza. 
 

číslo:  407/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

poţiadavku poslancov Ing. Petra Petráša a Juraja Ohradzanského na informácie k novej 
výsadbe kríkov v lokalite Necpaly – Veľkonecpalská ulica a výsadbe kríkov na futbalovom 
štadióne vo Veľkej Lehôtke,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť  výsadbu  kríkov v lokalite Necpaly – Veľkonecpalská ulica a výsadbu na 
futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke. 
 

číslo:  408/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

poţiadavku poslanca Romana Hlaváča na premiestnenie jedného kontajnera na 
komunálny odpad  v rámci stanovísk na Ul. J. Murgaša v Prievidzi v zmysle ţiadosti 
Spoločenstva vlastníkov bytov. domu č. 157 na Ul. J. Murgaša v Prievidzi,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť premiestnenie jedného kontajnera na komunálny odpad v rámci stanovísk na 
Ul. J. Murgaša v Prievidzi na stanovisko pred bytový dom č. 157.  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 8. 11. 2011 

od  393 do 408 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................    ............................................................ 
Helena Dadíková                         Roman Hlaváč 
   overovateľ I.                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi dňa 9. 11. 2011 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

 

11 

 


