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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 9.5.2012 
  od 171 do 179 

 
 

171. Ţiadosť ZUŠ L. Stančeka, Prievidza o doriešenie moţnosti parkovania pre zamestnancov 
školy 

172. Ţiadosť MC Slniečko, o. z., Prievidza o súhlas na pouţívanie erbu mesta  
173. Vyhodnotenie priameho nájmu – Peter Ďurjak 
174. Vyhodnotenie priameho nájmu – Branislav Šlabiar 
175. Ţiadosť spol. Zberné suroviny, a.s., o doriešenie právneho vzťahu k nehnuteľnostiam 
176. Určenie člena Komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP)  
177. Návrh architekta mesta na umiestnenie nových prvkov detských aktivít na Námestí 

slobody v Prievidzi 
178. Dohoda o vyporiadaní práv  Ing. K. Čuku a mesta Prievidza z Kúpnej zmluvy č. 36/07 zo 

dňa 09.05.2007  
179. Návrh na udelenie Ceny primátorky mesta Prievidza a Pamätných listov za úspešnú 

a zásluţnú činnosť v oblasti školstva 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 9.5.2012 

  od 171 do 179 
 

číslo: 171/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Ţiadosť ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza o doriešenie moţnosti 
parkovania pre zamestnancov školy resp. o udelenie výnimky – vyňatie parkoviska na 
Rastislavovej ulici pre potreby ZUŠ zo zóny regulovaného parkovania,  
b) stanovisko spoločnosti UNIPA, s. r. o., Prievidza k udeleniu výnimky zo zóny 
regulovaného parkovania,  

II. neodporúča primátorke mesta 
udeliť  výnimku – vyňať parkovacie miesta z Projektu regulácie statickej dopravy v CMPZ 
na Rastislavovej ulici v Prievidzi,  

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vydanie povolení pre zamestnancov ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na 
parkovanie vozidiel na parkovacej ploche na Ul. M. Mišíka určenej pre potreby parkovania 
mesta, 

IV. ţiada konateľa spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza 
preveriť moţnosť zriadenia rampy na parkovisku na Ul. M. Mišíka a moţnosť vybudovania 
ďalších spevnených plôch s určením kapacity parkovacích miest.   

 
číslo: 172/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Materského centra Slniečko, o. z., Športová ul. č. 134, Prievidza o súhlas na 
pouţívanie erbu mesta na celoslovenskej akcii Míľa pre mamu, na informačných 
plagátoch  a internetovej stránke materského centra,  

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 Materského centra Slniečko, o. z.,  a vydať 
súhlas s pouţitím erbu mesta Prievidza na celoslovenskej akcii Míľa pre mamu, 
informačných plagátoch a internetovej stránke materského centra.  
 

číslo: 173/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol dňa 26.03.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho 
nájmu (podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestskej rady 
v Prievidzi č. 111/12 zo dňa 20.03.2012), a to nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť 
pozemku parcela č. 1859/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 8 m2, nachádzajúcu 
sa na Ulici A. Škarvana,  na účel prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, bola doručená jedna obálka, v ktorej podal návrh 
nájomného jediný záujemca 
- Peter Ďurjak, Ulica J. Murgaša 10/3, Prievidza, ktorý podal návrh nájomného vo výške 

0,20 €/m2/deň, ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho nájmu a podľa čestného 
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prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym nájmom; 

II. vyhodnocuje priamy nájom a určuje poradie záujemcov: 
1. Peter Ďurjak; 

III. odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Petrom Ďurjakom, Ulica J. Murgaša 10/3, Prievidza, ktorý ako 
jediný záujemca podal návrh nájomného na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým 
bol dňa 26.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok 
formou priameho nájmu (podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi č. 111/12 zo dňa 20.03.2012), a to na predmet nájmu - 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 1859/1 (zastavané plochy 
a nádvoria) vo výmere 8 m2, nachádzajúcu sa na Ulici A. Škarvana, s výškou nájomného 
0,20 €/m2/deň, na účel prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou; Peter Ďurjak podľa 
doloţeného čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto nemôţe prenechať do 
nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom. 

 

číslo: 174/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol dňa 26.03.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho 
nájmu (podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestskej rady 
v Prievidzi č. 113/12 zo dňa 20.03.2012), a to nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť 
pozemku parcela č. 5305/6 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 10 m2, 
nachádzajúcu sa na Ceste Vl. Clementisa,  na účel umiestnenia predajného stánku 
s predajom sudového vína, s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, bola doručená jedna obálka, v ktorej podal 
návrh nájomného jediný záujemca 
- Branislav Šlabiar, Urbárska ul. 946/4, Prievidza, ktorý podal návrh nájomného vo 

výške 0,20 €/m2/deň, ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho nájmu a podľa 
čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym nájmom; 

II. vyhodnocuje priamy nájom a určuje poradie záujemcov: 
1. Branislav Šlabiar; 

III. odporúča  primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Branislavom Šlabiarom, Urbárska ul. 946/4, Prievidza, ktorý 
ako jediný záujemca podal návrh nájomného na základe oznámenia mesta Prievidza, 
ktorým bol dňa 26.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj 
majetok formou priameho nájmu (podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 113/12 zo dňa 20.03.2012), a to na predmet nájmu 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5305/6 (zastavané plochy 
a nádvoria) vo výmere 10 m2, nachádzajúcu sa na Ceste Vl. Clementisa, s výškou 
nájomného 0,20 €/m2/deň, na účel prevádzkovania stánku s predajom sudového vína, na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou; Branislav Šlabiar podľa doloţeného 
čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym nájmom. 
 

číslo: 175/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe spoločnosť Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Ţilina, v prílohe listu zo 
dňa 05.04.2012 zaslala podpísanú Zmluvu o náhrade za uţívanie nehnuteľnosti (náhrada 
bola spoločnosti vypočítaná v zmysle uznesenia MsZ č. 17/12 zo dňa 31.1.2012 za 
obdobie 3 rokov vo výške 14 700 €, dňa 26.03.2012 bola uhradená na účet mesta 
Prievidza a v zmysle uznesenia má byť so spoločnosťou uzatvorená nájomná zmluva), no 
súčasne odôvodňuje svoj nesúhlas s „neoprávnenosťou uţívania pozemku“ a opätovne 
prezentuje svoj záujem riešiť právny vzťah k nehnuteľnosti formou odkúpenia 
predmetného pozemku. Za týmto účelom ţiada o spoločné stretnutie a prehodnotenie 
ţiadosti spoločnosti o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – pozemku 
parcela č. 5403 v celkovej výmere 1400 m2; 

II. ţiada zástupcu primátorky mesta 
rokovať so spoločnosťou Zberné suroviny, a. s., Kragujevská 3, Ţilina  za účelom 
prehodnotenia ţiadosti o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti, 

III. ukladá právnej kancelárii 
pokračovať v plnení uznesenia MsZ č. 17/12 zo dňa 31.1.2012 a odoslať spoločnosti 
Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Ţilina, návrh nájomnej zmluvy. 

 
číslo: 176/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa Dušana Veterníka funkcie člena Komisie na obnovu evidencie pozemkov 
a právnych vzťahov k nim – ROEP a návrh na určenie nového člena komisie podľa 
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v  z.n.p, 

II. odporúča primátorke mesta  
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.  v z.n.p. predloţiť Katastrálnemu úradu 
v Trenčíne, Správa katastra Prievidza návrh na určenie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., 
trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. č. 965/39 za člena Komisie na obnovu evidencie 
pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) pre obec Prievidza z vlastníkov a nájomcov 
pozemkov. 

 
číslo: 177/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh architekta mesta na umiestnenie nových prvkov detských aktivít na Námestí 
slobody v Prievidzi, 

II. neodporúča primátorke mesta 
v súčasnosti  zakúpiť a umiestniť nové prvky detských aktivít na Námestí slobody 
v Prievidzi.  

 
číslo: 178/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 352/11 zo dňa 20.9.2011 a uznesenia MsZ č. 273/11 
zo dňa 27.9.2011 z dôvodu predloţenia návrhu dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej 
zmluvy č. 36/07 zo dňa 09.05.2007 Ing. Karlom Čukom;  
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II. mení 
 uznesenie MsR  č. 352/11 zo dňa 20.9.2011 v časti II. odporúča MsZ 

a)  v bode a) takto: pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza novým textom: „schváliť uzavretie 
dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 zo dňa 09.05.2007 Ing. Karla Čuku, 
Na chmeľnici 1, Bojnice a mesta Prievidza s tým, ţe vlastníctvo k pozemkom parcela č. 
3256/98 a parcela č. 3256/99, spolu vo výmere 815 m² prejde na mesto Prievidza a kúpna 
cena 67 632,61 eur ( 2 037 500,00 Sk) zvýšená o úrokovú sadzbu NBS t. j. o 4,25%  vo 
výške 7 319,86 eur ( 220 518,00 Sk) t. j. spolu vo výške 74 952,47 eur  ( 2 258 018,00 Sk)  
bude Ing. Karlovi Čukovi vrátená tak ako bola zaplatená, t. j. mesačnými splátkami 
v období 5. rokov, t. j. mesačne vo výške 1 249,21 eur počnúc prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po zápise vlastníckeho práva k vracaným nehnuteľnostiam na mesto 
Prievidza“, 
b) v bode b) sa vypúšťa text „na rok 2011 vo výške 2 499,42€ (2 splátky), na roky 
2012,2013,2014 a 2015 vo výške 14 990,52 € na kaţdý rok (12 splátok) a na rok 2016 vo 
výške 12 492,10 € (10 splátok)“ a nahrádza sa novým textom „na rok 2012 vo výške 7 
495,26 € (6 splátok), na roky 2013, 2014,2015 a 2016 vo výške 14 990,52 € na kaţdý rok 
(12 splátok) a na rok 2017 vo výške 7495,26 €(6 splátok)“; 

III. odporúča MsZ 

schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 273/11 zo dňa 27.9.2011  takto: 
a) v časti II. schvaľuje v bode a) pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 
„uzavretie dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 zo dňa 09.05.2007 Ing. 
Karla Čuku, Na chmeľnici 1, Bojnice a mesta Prievidza s tým, ţe vlastníctvo k pozemkom 
parcela č. 3256/98 a parcela č. 3256/99, spolu vo výmere 815 m² prejde na mesto 
Prievidza a kúpna cena 67 632,61 eur ( 2 037 500,00 Sk) zvýšená o úrokovú sadzbu NBS 
t. j. o 4,25%  vo výške 7 319,86 eur ( 220 518,00 Sk) t. j. spolu vo výške 74 952,47 eur ( 
2 258 018,00 Sk )  bude Ing. Karlovi Čukovi vrátená tak ako bola zaplatená, t. j. 
mesačnými splátkami v období 5. rokov, t. j. mesačne vo výške 1 249,21 eur počnúc 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zápise vlastníckeho práva k vracaným 
nehnuteľnostiam na mesto Prievidza“ 
b) v časti II. schvaľuje v bode b) sa vypúšťa text „na rok 2011 vo výške 2 499,42 €            
(2 splátky), na roky 2012,2013,2014 a 2015 vo výške 14 990,52 € na kaţdý rok (12 
splátok) a na rok 2016 vo výške 12 492,10 € (10 splátok)“ a nahrádza sa novým textom 
„na rok 2012 vo výške 7495,26 € (6 splátok), na roky 2013, 2014,2015 a 2016 vo výške 
14 990,52 € na kaţdý rok (12 splátok) a na rok 2017 vo výške 7495,26 € (6 splátok)“. 

 

číslo: 179/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie ocenení za úspešnú a zásluţnú činnosť v oblasti školstva –                  
Mgr. Stanislavovi Malegovi, Ing. Kataríne Pekárovej a PaedDr. Miroslavovi Kozákovi,  

II. odporúča primátorke mesta 
 v zmysle Štatútu mesta Prievidza 

a) udeliť Cenu primátorky mesta Mgr. Stanislavovi Malegovi, stredoškolskému učiteľovi 
Obchodnej akadémie v Prievidzi, za získanie titulu Zlatý Amos za rok 2012 
v celoslovenskej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa – učiteľku na Slovensku, 
b) udeliť Pamätný list Ing. Kataríne Pekárovej, stredoškolskej učiteľke Obchodnej 
akadémie v Prievidzi, finalistke celoslovenskej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa – 
učiteľku  na Slovensku Zlatý Amos 2012, 
c) udeliť Pamätný list PaedDr. Miroslavovi Kozákovi, stredoškolskému učiteľovi Gymnázia 
V. B. Nedoţerského v Prievidzi, drţiteľovi titulu Naj učiteľ chémie v rámci celoslovenskej 
ankety o najobľúbenejšieho učiteľa – učiteľku na Slovensku Zlatý Amos 2012. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 9.5.2012 
  od 171 do 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

....................................................    ............................................................ 
 Helena Dadíková            Ing. Peter Petráš 
               overovateľ I.                          overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................    ............................................................ 
                   MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
                  prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 

     asistentka prednostu MsÚ 


