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Správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2015
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2015
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2015
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice
k pripravovanej stavbe „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“
Návrh Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti MHD pre
mesto Bojnice
Žiadosť spol. DOPSTA, s. r. o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a Mgr. Aleny Štorcelovej o predĺženie lehoty na doručenie
GP
Žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej o predĺženie lehoty na doručenie GP a uzavretie zmluvy
Návrh komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP na zníženie min. východiskových cien
pozemkov v II. pásme
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
Žiadosť Stanislava Kmeťa – Železiarstvo a rozličný tovar o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., o nájom pozemkov
Opakovaná žiadosť Ladislava Mokrého a manž. o nájom pozemku
Ponuka Jozefa Mečiara na predaj pozemku
Usporiadanie pozemkov v pôvodnom k. ú. Necpaly – II. stavba, 200 % vlastníctvo
Vyznačenie vlastníckych hraníc rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej ul.
Usporiadanie pozemkov medzi TSK a mestom formou zámeny (pozemky pod ZŠ na
Rastislavovou ul. a pozemky pod budovou bývalej polikliniky a röntgenom)
Návrh na doplnenie uzn. MsZ č. 469/14 – majetkoprávne usporiadanie pozemkov za
účelom budúcej realizácie stavby „Miestna obslužná komunikácia“
Žiadosť Jána Michaloviča o zámenu pozemkov
Zmena uzn. MsR č. 411/15 (zámer odpredať pozemok formou OVS, žiadateľ Jozef
Ziaťko)
Žiadosť Antona Iliaša o kúpu pozemkov
Žiadosť Ing. Branislava Halenára a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Jána Ťapušíka, Jozefa Ťapušíka a Dariny Králikovej o kúpu pozemkov
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 249/15 (žiadosť vlastníkov garáží na Sadovej ul.
o prehodnotenie výšky kúpnej ceny)
Preverenie majetkovoprávneho stavu pozemkov pod garážami v k. ú. Prievidza,
v lokalite pod Skalkou a priľahlých pozemkov
Žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej o zníženie kúpnej ceny pozemkov
Návrh vlastníkov garáží na Ul. za depom o prehodnotenie výšky kúpnej ceny za priľahlú
časť pozemku
Žiadosť Milana Syrovátku o kúpu časti pozemku
Žiadosť Romana Bakusa o zníženie kúpnej ceny pozemku
Žiadosť Petra Wesserleho o kúpu pozemku
Opakované žiadosti obyvateľov Fialkovej ul. o kúpu pozemkov
Vyhodnotenie OVS – pavilón D – bývalá II. ZŠ na Ul. S. Chalupku
Vyhodnotenie OVS – pavilón E – bývalá II. ZŠ na Ul. S. Chalupku
Vyhodnotenie OVS – pavilón F – bývalá II. ZŠ na Ul. S. Chalupku
Návrh na udelenie Ceny primátorky mesta Klubu Bôbarov OZ, Prievidza a Ďakovné listy
členom Klubu Bôbarov OZ, Prievidza
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Návrh na udelenie Ďakovného listu Dennému centru Hradec
Informácia ohľadom investičného zámeru spol. LKKH, s. r. o.
Informácia o nákladoch na zasypanie existujúceho podchodu na Ul. M. Mišíka
Informácia o príprave novej koncepcie školstva na obdobie rokov 2016 – 2020
Návrh na rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 23. 9. 2015
od 445 do 484
číslo: 445/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2015,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok
2015.
číslo: 446/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2015,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2015.
číslo: 447/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30. 6. 2015,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie
finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2015.
číslo: 448/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice
k pripravovanej stavbe „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“,
II.
odporúča MsZ
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza
a Bojnice č. 796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 17. 10. 2014 za účelom prípravy a realizácie
predmetného zámeru cyklotrasy.
číslo: 449/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti MHD pre
mesto Bojnice a mesto Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti
MHD pre mesto Bojnice a mesto Prievidza so zabezpečením spolufinancovania na
vypracovanie generelu dopravy v podiele: mesto Bojnice 10 %, mesto Prievidza 90 %.
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číslo: 450/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. T. Vansovej I. 519/35,
o zriadenie bezodplatného vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na
časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 95,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 777 m2 a parcela registra C KN č. 829/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 781 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
vodovodnej prípojky (rekonštrukcia) a prípojky verejného osvetlenia (parkovisko)
a prípojky NN v rámci stavby „Prestavba 20 b. j. – Ul. S. Chalupku – Prievidza“; pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 102,4 m2 (vodovodná prípojka 42,4 m2
a verejné osvetlenie a napojenie NN objektov 60 m2),
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 15 777 m2 a parcela registra C KN č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 781 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky
(rekonštrukcia) a prípojky verejného osvetlenia (parkovisko) a prípojky NN v rámci
stavby „Prestavba 20 b. j. – Ul. S. Chalupku – Prievidza“, v prospech vlastníka
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č. 830, č. 829/7 a č.
829/16 a objektov súpis. č. 310 na parc. č. 830, súpis. č. 1939 na parc. č. 829/16
a súpis. č. 1980 na parc. č. 829/7 podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu, za odplatu vo výške 1,00 € a s týmito podmienkami:
- priechod pre chodcov nebudovať, upraviť asfaltové plochy na súvislý pás zelene,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.
číslo: 451/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a Mgr. Aleny Štorcelovej, spoločne bytom Prievidza, Nad
Terasami 499/6, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu o 1 rok, a to
z dôvodu, že podľa názoru žiadateľov ešte nepominuli dôvody brániace zrealizovať
prípojky k plánovanej stavbe rodinného domu na parc. č. 7056/77
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 12/12 zo dňa 31.01.2012; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena uzavretá dňa 02.04.2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2);
II.
odporúča primátorke mesta
vyhovieť žiadosti Mgr. Maroša Štorcela a Mgr. Aleny Štorcelovej, spoločne bytom
Prievidza, Nad Terasami 499/6, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu
a uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bremena, a to o 1 rok.
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číslo: 452/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Kráľa 179/30, o predĺženie
lehoty na doručenie geometrického plánu a uzavretie zmluvy do 31.08.2016, a to
z dôvodu, že ešte neboli ukončené stavebné práce (zriadenie vecného bremena bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 351/14 zo dňa
26.08.2014; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá dňa
03.10.2014),
II.
odporúča primátorke mesta
vyhovieť žiadosti Ing. Ivety Seidlerovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Kráľa 179/30,
o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 31.08.2016 a uzavretie zmluvy
o zriadenie vecného bremena do 30.09.2016.
číslo: 453/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia na zníženie
minimálnych východiskových cien pozemkov pri prevode vlastníckeho práva v II. pásme
zo 40,00 €/m2 na 20,00 €/m2,
II.
neschvaľuje
doplnenie pripomienky do návrhu Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.
číslo: 454/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza.
číslo: 455/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota
pod Vtáčnikom, Obrancov Mieru 544/35, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku
parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m²
na Námestí slobody v Prievidzi, na účel umiestnenia stánku s ambulantným predajom pražené gaštany, varená kukurica, varené víno, varená medovina, cukrovinky pre deti,
alkoholické a nealkoholické nápoje, údené mäsové výrobky, syry, v období od
01.12.2015 do 31.12.2015, resp. do ukončenia ľadovej plochy,
b) informáciu, že dňa 09.09.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od
01.12.2015 do ukončenia prevádzkovania ľadovej plochy s jednomesačnou výpovednou
lehotou,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 - nachádzajúci sa na Námestí slobody v
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Prievidzi, na účel prevádzkovania stánku s ambulantným predajom - pražené gaštany,
varená kukurica, varené víno, varená medovina, cukrovinky pre deti, alkoholické
a nealkoholické nápoje, údené mäsové výrobky, syry,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko na
predmete nájmu bude umiestnený stánok s občerstvením, ktorý bude slúžiť pre
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy,
t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2015 do
ukončenia prevádzkovania ľadovej plochy s jednomesačnou výpovednou lehotou, pre
Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota pod
Vtáčnikom, Obrancov Mieru 544/35.
číslo: 456/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná ulica 335/9, o nájom
nehnuteľností – pozemkov parcela registra C KN č. 6652/33 v rozsahu výmery 2120 m²,
parcela registra C KN č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parcela registra C KN č.
6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parcela registra C KN č. 6652/114 v rozsahu výmery
150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², zapísaných na LV č. 1, na účel výstavby
nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej ulici v Prievidzi vrátane
inžinierskych sietí, s nájomným 1€/rok,
b) informáciu, že dňa 09.09.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu za podmienok nájomného 1,00 €/rok, na dobu určitú do uzavretia zmluvy o
prevode vlastníctva realizovaných stavieb do vlastníctva mesta Prievidza,
s trojmesačnou výpovednou lehotou,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemky parcela registra C KN č. 6652/33 v rozsahu
výmery 2120 m², parcela registra C KN č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parcela
registra C KN č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parcela registra C KN č. 6652/114
v rozsahu výmery 150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², zapísaných na LV č. 1, na
účel výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej ulici v Prievidzi
vrátane inžinierskych sietí,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je aj tá
skutočnosť, že výstavbou bytového domu dôjde k zlepšeniu bývania a riešenia bytovej
otázky obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone
samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho
obyvateľov,
- za podmienok – nájomného 1,00 €/rok, na dobu určitú do uzavretia zmluvy o prevode
vlastníctva realizovaných stavieb do vlastníctva mesta Prievidza, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, pre spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná ulica
335/9.
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číslo: 457/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
opakovanú žiadosť Ladislava Mokrého a manželky, spoločne trvalý pobyt Prievidza,
Veterná ulica 279/4, o nájom nehnuteľnosti, pozemku, parcela registra C KN č. 2869/9,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 102 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel
využitia ako okrasná záhradka,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela registra C KN č. 2869/9,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 102 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel
využitia ako okrasná záhradka,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet
nájmu svojím umiestnením tvorí predzáhradku rodinného domu žiadateľov, čo je v
súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade s bodom 5.2.3
písm. g) Internej smernice mesta IS - 80,
- za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou pre
Ladislava Mokrého a manželku, spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Veterná ulica 279/4.
číslo: 458/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ponuku na predaj pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Jozefa Mečiara, trvalý pobyt
Handlová, časť Morovno č. 52 zapísaný na LV č. 10807 EKN parc. č. 735, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou približne 120 m2,
z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov, vlastník navrhuje kúpnu cenu v rozpätí 5,00 €/m2 – 6,00 €/m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť kúpu pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Jozefa Mečiara, trvalý pobyt
Handlová, časť Morovno č. 52, zapísaný na liste vlastníctva č. 10807 – EKN parc. č.
735, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov na účel vybudovania chodníka.
číslo: 459/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu, že po ukončení konania o registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
v katastrálnych územiach Prievidza, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec, a po
vykúpení pozemkov v bývalom katastrálnom území Necpaly nad Nitrou v 90-tych rokoch
spoločnosťou Stavoinvesta Banská Bystrica, ktoré podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení prešli do vlastníctva mesta Prievidza a sú podľa
existujúcich platných zmlúv vo vlastníctve mesta Prievidza, pričom nedošlo k ich zápisu
na list vlastníctva mesta Prievidza, že na tieto pozemky je v katastri nehnuteľností
neoprávnene zapísané duplicitné (200%-né) vlastníctvo aj v prospech pôvodných
vlastníkov predmetných pozemkov alebo v prospech iných fyzických alebo právnických
osôb,
II.
odporúča MsZ
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schváliť majetkovoprávne usporiadanie všetkých pozemkov v katastrálnych územiach
Prievidza, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec ako aj v pôvodnom katastrálnom území
Necpaly nad Nitrou, ktoré po ukončení konania o registri obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP), alebo po ich vykúpení v 90-tych rokoch spoločnosťou Stavoinvesta Banská
Bystrica prešli podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
vlastníctva mesta Prievidza a sú podľa existujúcich platných zmlúv vo vlastníctve mesta
Prievidza, pričom v katastri nehnuteľností nedošlo k ich zápisu na list vlastníctva mesta
Prievidza tak, že na tieto pozemky je neoprávnene zapísané duplicitné (200 %-né)
vlastníctvo aj v prospech pôvodných vlastníkov predmetných pozemkov, alebo
v prospech iných fyzických alebo právnických osôb.
číslo: 460/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavku komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP a komisie finančnej, majetkovej,
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít k prepracovaniu vyznačenia vlastníckych
hraníc rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej ul. na účel s nakladania s majetkom
mesta tak, aby bola zarovnaná stavebná čiara v najdlhšej línii,
II.
žiada architekta mesta
prepracovať vyznačenie vlastníckych hraníc rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej ul.
na účel nakladania s majetkom mesta tak, aby bola zarovnaná stavebná čiara
v najdlhšej línii.
číslo: 461/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta o zámenu pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha
a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou
158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č.
1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo
vlastníctve TSK, so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za
pozemky CKN parc. č. 22 zast. plocha s výmerou 842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost.
plocha s výmerou 577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza,
zamerané Geometrickým plánom č. 253/20105 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený
spoločnosťou Green Touch, s.r.o., Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul. v Prievidzi
a budovou bývalej polikliniky a bývalým röntgenom,
b) informáciu, že dňa 08.09.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta zameniť
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha a nádvorie s výmerou
343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 158 m2, CKN parc. č.
1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 1940/8, zast. plocha
a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo vlastníctve TSK, so sídlom
v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za pozemky CKN parc. č. 22 zast.
plocha s výmerou 842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. plocha s výmerou 577 m2 (spolu
s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, zamerané geometrickým plánom č.
253/20105 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený spoločnosťou Green Touch s.r.o. Veľký Klíž,
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Základnou školou na
Rastislavovej ul. v Prievidzi a budovou bývalej polikliniky a bývalým röntgenom,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámenu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha
a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou
158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č.
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1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo
vlastníctve TSK, so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za
pozemky CKN parc. č. 22 zast. plocha s výmerou 842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost.
plocha s výmerou 577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza,
zamerané geometrickým plánom č. 253/20105 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený
spoločnosťou Green Touch s.r.o. Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul. a budovou bývalej
polikliniky a bývalým röntgenom,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
nadobúdatelia pozemkov sú vlastníkmi stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré tvoria
svojim umiestnením a využitím s predmetom zámeny neoddeliteľný celok s podmienkou,
že pred uzatvorením zmluvy - TSK na vlastné náklady zabezpečí odstránenie plechovej
garáže a nájazdovej rampy pri budove bývalej polikliniky.
číslo: 462/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 469/14 zo dňa 25.11.2014, ktorým sa schválilo
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom budúcej realizácie stavby „Miestna
obslužná komunikácia“ o pozemok CKN parc. č. 8121/21- zastavané plochy v rozsahu
výmery 20 m2 ( GP č. 59/15 – CKN parc. č. 8121/21, zastavaná plocha s výmerou 1 959
m2) z dôvodu skutočného zamerania stavby,
II.
odporúča MsZ
schváliť doplnenie uznesenia MsZ č. 469/14 zo dňa 25.11.2014 takto:
v časti I. a v časti II. sa za text „CKN parc. č. 8121/1, ostatné plochy s výmerou 3 m2“
dopĺňa text: “CKN parc. č. 8121/21, zastavané plochy v rozsahu výmery 20 m2 ( GP č.
59/15 – CKN parc. č. 8121/21, zastavaná plocha s výmerou 1 959 m2).“
číslo: 463/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Michaloviča, trvalý pobyt Prievidza, Zadná ul. č. 1325/10, na zámenu
pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 4875/13 – zastavaná plocha s výmerou 168 m2,
CKN parc. č. 4860/3 – zastavaná plocha s výmerou 98 m2, CKN parc. č. 4860/4,
zastavaná plocha s výmerou 93 m2 (spolu s výmerou 359 m2), zapísané na LV č. 6298
vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok CKN parc. č. 4859 – ostatná plocha s výmerou 553
m2, ktorý je vo vlastníctve mesta s tým, že rozdiel vo výmere, ktorý predstavuje 194 m2 ,
Ján Michalovič doplatí za cenu podľa znaleckého posudku, vypracovaný znalcom Ing. D.
Homolom 15,78 €/m2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta previesť nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza CKN parc. č.
4875/13 – zastavaná plocha s výmerou 168 m2, CKN parc. č. 4860/3 – zastavaná plocha
s výmerou 98 m2, CKN parc. č. 4860/4, zastavaná plocha s výmerou 93 m2 (spolu
s výmerou 359 m2), zapísané na LV č. 6298 vo vlastníctve Jána Michaloviča zámenou
za pozemok CKN parc. č. 4859 – ostatná plocha s výmerou 553 m2, ktorý je vo
vlastníctve mesta.
číslo: 464/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsR č. 411/15 zo dňa 18.08.2015 z dôvodu vypracovania
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geometrického plánu,
mení
uznesenie MsR č. 411/15 zo dňa 18.08.2015 takto: v časti II. sa vypúšťa celý text
a nahrádza sa textom:
„schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky vedené na LV č. 1, parcela registra C
KN č. 3591/345, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m2, parcela registra
C KN č. 3591/346, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 412 m2, obidva
pozemky zamerané a
odčlenené Geometrickým plánom č. 83/2015
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 18.09.2015 a pozemok
parcela registra C KN č. 3591/255, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18
m2, v celosti, pozemky spolu s výmerou 494 m2, formou obchodnej verejnej
súťaže s podmienkami:
1. využitie: dobudovanie výrobných a skladových priestorov,
2. kúpna cena: minimálne 10,96 €/m2,
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.“

číslo: 465/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Antona Iliaša, trvalý pobyt Športová ulica č. 532, Nitrianske Rudno, o kúpu
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č.1384/11, ostatná plocha
s výmerou 61 m2, č. 1384/14, ostatná plocha s výmerou 28 m2 a č. 1384/15, ostatná
plocha s výmerou 4 m2, odčlenených geometrickým plánom, na účel výstavby
liehovaru,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 77/2015
vyhotoveným spoločnosťou GEOmark, s. r. o., Prievidza, a to: parcela registra C KN
č. 1384/11, diel 3, ostatná plocha s výmerou 61 m2, zameraná a odčlenená z pozemku,
parcela registra E KN č. 1235/101, ostatná plocha s výmerou 5 405 m2, parcela registra
C KN č. 1384/14, diel 1, ostatná plocha s výmerou 28 m2, a parcela registra C KN č.
1384/15, diel 2, ostatná plocha s výmerou 4 m2, zamerané a odčlenené z pozemku,
parcela registra E KN č. 1233/101, ostatná plocha s výmerou 998 m2 (pozemky E KN
vedené na Liste vlastníctva č. 1), pozemky spolu 93 m2, na účel výstavby liehovaru, za
cenu 75,00 €/m2, pre Antona Iliaša, trvalý pobyt Športová ulica č. 532, Nitrianske
Rudno,
b) spôsobom predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení
neskorších
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky
svojím umiestnením bezprostredne prináležia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa.
číslo: 466/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Branislava Halenára a manž. Ing. Kataríny Halenárovej, spoločne trvalý
pobyt Gazdovská ulica č. 1327/3, Prievidza o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza vedenom
na Liste vlastníctva č. 11590, parcela registra C KN č. 6652/126, zastavané plochy a
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nádvoria s výmerou 293 m2 v podiele 8262/83296, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod bytovým domom súpisné č. 1327,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku
vedenom na Liste vlastníctva č. 11590, parcela registra C KN číslo 6652/126, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele pre Ing. Branislava Halenára a
manž. Ing.Katarínu Halenárovú, spoločne trvalý pobyt Gazdovská ulica č. 1327/3,
Prievidza, ktorí sú bezpodielovými vlastníkmi bytu v bytovom dome na Gazdovskej ulici
v Prievidzi súpisné č. 1327, postaveného na parcele č. 6652/126 v k. ú. Prievidza:
v podiele 8262/83296 (byt č. 1) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,73 €, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým
domom.

číslo: 467/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Lehota pod Vtáčnikom, Rázusova ulica 785/4,
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Prievidza, Jedľová ul. 421/11, a Dariny Králikovej, trvalý
pobyt Prievidza, Ružová ul. 101/24, o kúpu nehnuteľnosti – pozemkov parcela C KN č.
8071/2 a 8069/2 spolu s v rozsahu výmery 163 m² ako pozemkov bezprostredne
priľahlých k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta nehnuteľnosti – časti
pozemkov parcela E KN č. 2076/1, ostatné plochy a E KN č. 512/3, ostatné plochy
spolu v rozsahu výmery spolu približne 163 m² podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, pre Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Lehota pod Vtáčnikom,
Rázusova ulica 785/4, Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Prievidza, Jedľová ul. 421/11 a
Darinu Králikovú, trvalý pobyt Prievidza, Ružová ul. 101/24, za cenu 40,00 €/m² do
podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/3,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé
k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov.
číslo: 468/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi (ktorí užívajú pozemky pod stavbami
garáži vo vlastníctve mesta, bez právneho dôvodu) o zníženie kúpnej ceny z 29,27 €/m²
na sumu 15,00 €/m²,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uzn. MsZ č. 249/15 zo dňa 26.05.2015 takto: v časti II. sa text „29,27
€/m²“ nahrádza textom „20,00 €/m²“ a dopĺňa sa text: „s podmienkou zaplatenia náhrady
za spätné užívanie pozemku za obdobie 2 rokov vo výške 3,00 €/m2/rok. Vlastníci
garáží, ktorí neuzavrú s mestom Prievidza kúpnu zmluvu o prevode pozemkov pod
garážami budú vyzvaní, aby uzatvorili nájomnú zmluvu a zaplatili náhradu za spätné
užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m2/rok.“
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číslo: 469/15
Mestská rada
I.
ukladá právnej kancelárii
preveriť majetkovoprávny stav pozemkov pod garážami v k. ú. Prievidza a priľahlých
pozemkov v lokalite pod Skalkou (pozemky priľahlé k areálu bývalého JRD).
číslo: 470/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Murgaša 24/5, Prievidza,
o zníženie kúpnej ceny z 29,27 €/m² na sumu 1,00 €/m² za nehnuteľnosť – pozemok
parcela C KN č. 210/31, zastavané plochy a nádvoria sa výmerou 18 m², na ktorom sa
nachádza stavba garáže súpisné č. 1258 vo vlastníctve žiadateľky,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uzn MsZ č. 281/15 zo dňa 30.06.2015 takto: v časti II. sa text „29,27
€/m²“ nahrádza textom „20,00 €/m²“ a text: „ za obdobie 1 roka“ sa mení na „za obdobie
2 rokov“.
číslo: 471/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu, že na základe uzn. MsR č. 379/15 zo dňa 23. 6. 2015, boli vlastníci garáží
na Ulici za depom vyzvaní o doloženie súhlasu s kúpou celého priľahlého pozemku do
spoluvlastníctva všetkých vlastníkov garáží za cenu 41,31 €/m2,
b) návrh vlastníkov garáží na Ulici za depom v Prievidzi o prehodnotenie výšky kúpnej
ceny za priľahlú časť pozemku nezastavaného stavbami garáží, ktorý má byť
v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov garáží. Zároveň vlastníci garáží navrhujú cestu
nachádzajúcu sa na pozemku parcela č. 3976/2 užívanú ako prístupovú komunikáciu
ponechať vo vlastníctve mesta, nakoľko ju využíva aj Strešné centrum v Prievidzi
a mesto Prievidza pri zbere objemového veľkopriestorového odpadu,
II.
trvá
na pokračovaní platných nájomných zmlúv s vlastníkmi garáží na Ulici za depom.
číslo: 472/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Milana Syrovátku, trvalý pobyt Cigeľ č. 413, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 20,7 m2, na účel prístavby schodiska k nadstavbe predajne o jedno
podlažie, funkčné využitie nadstavby bude zriadenie tanečnej školy,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný
majetok
mesta, nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 21 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel
prístavby schodiska k nadstavbe predajne o jedno podlažie pre Milana Syrovátku, trvalý
pobyt Cigeľ č. 413, Prievidza.
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číslo: 473/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho č. 17/4, o zníženie
kúpnej ceny pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý
porast s výmerou 39 m2, v celosti, na účel usporiadania prístupu k nehnuteľnosti
vo vlastníctve žiadateľa a rozšírenie záhrady, na ktorý bol v Mestskom zastupiteľstve
v Prievidzi dňa 25.08.2015 uznesením č. 350/15 schválený zámer mesta predať tento
prebytočný majetok mesta za cenu 40,00 €/m2, spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok svojím umiestnením bezprostredne
prináleží k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto
mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších
predpisov verejnoprospešné služby – správu a
údržbu verejnej zelene,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 350/15 zo dňa 25.08.2015 takto: v časti II. sa text:
„40,00 €/m2“ nahrádza textom: „20,00 €/m2“.
číslo: 474/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Wesserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5399/6, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 62 m2, na účel výstavby dvoch obchodných prevádzok,
b) informáciu, že dňa 08.09.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza , uvedenej
v písm. a) bod I. tohto
uznesenia,
na účel výstavby dvoch obchodných
prevádzok, pre Petra Wesserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta vedeného na Liste vlastníctva č. 1,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5399/6, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 62 m2, v celosti, pre Petra Wesserleho, trvalý pobyt
Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, za cenu 75,00 €/m2, na účel výstavby dvoch
obchodných prevádzok, spôsobom predaja pozemku podľa § 9a ods. 8
písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý
k objektu vo vlastníctve žiadateľa.
číslo: 475/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
opakované žiadosti Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 739/22,
Stanislava Oboňu, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 28, Miroslava Kuruca, trvalý
pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 26, Mgr. Andreja Benzíra, trvalý pobyt Prievidza, Na
karasiny č. 247/27, Jiřiho Horského, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 738/20
a Ivana Bohoviča a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 30, o kúpu pozemkov
v k. ú. Prievidza, v celosti a časti pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov, ktoré užívajú, a to podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na
účel prístupu k ich nehnuteľnostiam a rozšírenia záhradiek. Hore menovaní obyvatelia
Fialkovej ulice majú záujem si usporiadať majetkovoprávne vlastníctvo k užívaným
nehnuteľnostiam za cenu 5,00 €/m2. O ďalšie priľahlé pozemky záujem nemajú z dôvodu
svahovitého terénu (pozemky nie sú využiteľné),
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II.

ukladá právnej kancelárii
a) vyzvať žiadateľov podľa bodu I. tohto uznesenia
aby doložili znalecký posudok a geometrický plán na nehnuteľnosti mesta, užívané bez
právneho dôvodu – pozemky v celosti a časti priľahlých pozemkov (zarovnanie hranice
podľa už oplotených častí pozemkov),
b) informovať žiadateľov, že
- oplotené časti priľahlých pozemkov má mesto záujem majetkovoprávne usporiadať za
cenu podľa znaleckého posudku,
- priľahlé neoplotené časti pozemkov v svahovitom teréne má mesto záujem usporiadať
za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 75 %.

číslo: 476/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 298/15 zo dňa 30.06.2015 o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, objektu bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné
č 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum),
na pozemku, parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
552 m2 a pozemku, parcela registra C KN č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 552 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru;
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu;
II.
vyhodnocuje
opätovnú obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na
základe uznesenia MsZ č. 298/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú.
číslo: 477/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 300/15 zo dňa 30.06.2015 o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, objektu bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné
č 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum),
na pozemku, parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
546 m2 a pozemku, parcela registra C KN č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 546 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru;
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu;
II.
vyhodnocuje
opätovnú obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na
základe uznesenia MsZ č. 300/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú.
číslo: 478/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 302/15 zo dňa 30.06.2015 o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, objektu bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné
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II.

č. 9
(na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum),
na pozemku, parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
526 m2 a pozemku, parcela registra C KN č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 526 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru,
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,
vyhodnocuje
opätovnú obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na
základe uznesenia MsZ č. 302/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú.

číslo: 479/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) návrh na udelenie Ceny primátorky mesta podľa § 26 Štatútu mesta Prievidza Klubu
Bôbarov OZ Prievidza za záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov pri
príležitosti 25. výročia jeho založenia,
b) návrh na udelenie Ďakovných listov podľa § 29 Štatútu mesta Prievidza členom
občianskeho združenia Klub Bôbarov OZ, Prievidza,
II.
odporúča primátorke mesta
a) udeliť Cenu primátorky mesta podľa § 26 Štatútu mesta Prievidza Klubu Bôbarov
OZ, Prievidza, za záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov pri príležitosti
25. výročia jeho založenia,
b) udeliť Ďakovné listy podľa § 29 Štatútu mesta Prievidza členom Klubu Bôbarov OZ,
Prievidza: Marte Palušovej, Mgr. Anne Závadskej, Márii Krakovikovej, Lýdii
Šumichrastovej.
číslo: 480/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na udelenie Ďakovného listu podľa § 29 Štatútu mesta Prievidza Dennému centru
Hradec pri príležitosti 20. výročia založenia a za zásluhy o zveľaďovanie mesta,
II.
odporúča primátorke mesta
udeliť Ďakovný list podľa § 29 Štatútu mesta Prievidza Dennému centru Hradec pri
príležitosti 20. výročia založenia a za zásluhy o zveľaďovanie mesta.
číslo: 481/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu ohľadom investičného zámeru spol. LKKH, s. r. o., so sídlom Ladomerská
Vieska 460,
II.
žiada architekta mesta
zvolať v termíne do 30 dní pracovné stretnutie za účasti zástupcu právnej kancelárie,
zástupcu stavebného úradu a zástupcu spoločnosti LKKH, s. r. o., so sídlom
Ladomerská Vieska 460, s cieľom posúdenia investičného zámeru spol. LKKH, s. r. o. a
o výsledkoch pracovného stretnutia informovať MsR.
číslo: 482/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o odhadovaných nákladoch na zasypanie existujúceho podchodu na Ulici M.
Mišíka v Prievidzi (uzn. MsR č. 236/II./15),
II.
ukladá prednostovi MsÚ
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zaradiť finančné prostriedky na realizáciu projektu a odstránenie podchodu na Ulici M.
Mišíka v Prievidzi do návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016.
číslo: 483/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o príprave novej koncepcie školstva na obdobie rokov 2016 - 2020
s termínom spracovania koncepcie do 30.10.2015,
II.
odporúča primátorke mesta
uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb s garantom procesu spracovania
koncepcie so zhotoviteľom Centrum vzdelávania neziskových organizácií Banská
Bystrica a predĺžiť termín spracovania koncepcie školstva do 31. 12. 2015.
číslo: 484/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,
II.
odporúča primátorke mesta
zabezpečiť rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s účinnosťou
od 1. januára 2016.

................................................
Július Urík
overovateľ I.

..................................................
Ing. Jozef Polerecký
overovateľ II.

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

..................................................
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD
zástupca primátorky mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 23. 9. 2015
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