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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 9. 8. 2011 
od  274 do 285 

 
 

274. Zmeny cestovných poriadkov MHD v Prievidzi od 1. 9. 2011 
275. Informácia o moţnosti výstavby nájomných bytov pre mesto Prievidza 
276. Starostlivosť o verejnú zeleň v meste Prievidza 
277. Návrh na prenájom samostatného jednopodlaţného objektu bývalých detských jaslí na Ul. 

Š. Závodníka v Prievidzi  pre SIC 
278. Ţiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedoţerského, Prievidza o odpustenie 

pohľadávky 
279. Ţiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s.r.o., o  prehodnotenie zamietavého stanoviska 

mesta Prievidza k preplateniu nákladov v súvislosti s výstavbou bytov 
280. Dôvodová správa k vybavovaniu klientov MsÚ v Prievidzi počas sobôt 
281. Doplnenie uznesenia MsR č. 210/11 o cenu znaleckého posudku 
282. Vyhodnotenie priameho prenájmu (jediný záujemca Emil Chudý) 
283. Informácia o pozvaní delegácie mesta Prievidza na slávnosti mesta Ibbenbüren  
284. Vzdanie sa Ing. Z. Homolovej členstva v Dozornej rade BC Prievidza, a. s.  
285. Zverejnenie výzvy pre obyvateľov mesta k ostraţitosti a pozornosti (vykrádanie domov) 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 9. 8. 2011 
od  274 do 285 

 
 

číslo: 274/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh nového grafikonu MHD v Prievidzi od 1. 9. 2011, 
II. odporúča primátorke mesta 

vydať zmeny cestovných poriadkov MHD v Prievidzi v zmysle predloţeného návrhu 
s účinnosťou od 1. 9. 2011. 
 

číslo: 275/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o moţnosti výstavby nájomných bytov pre mesto Prievidza, 
II. neodporúča primátorke mesta 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta realizovať v roku 2011 
výstavbu nájomných bytov  z rozpočtu mesta Prievidza, 

III. odporúča primátorke mesta  
oznámiť listom  Ministerstvu dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja SR odstúpenie 
mesta od zámeru výstavby nájomných bytov  a späť vzatie ţiadosti o dotáciu na výstavbu 
štyroch bytových domov s nájomnými bytmi v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica pre rok 
2011;  

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
osloviť potencionálnych investorov so záujmom o výstavbu nájomných bytov v meste 
Prievidza, 

V. ţiada konateľa SMMP, s. r. o. 
predloţiť databázu ţiadateľov o nájomné byty v meste Prievidza.  
 

číslo: 276/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu týkajúcu sa starostlivosti o verejnú zeleň v meste Prievidza,  
II. odporúča primátorke mesta 

zabezpečiť, aby kosenie a opilovanie konárov v meste Prievidza vykonávala spoločnosť 
UNIPA, s. r. o., Prievidza od 1.1.2012; 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
a) pripraviť pre spoločnosť UNIPA, s. r. o., podklady na vypracovanie pasportu  verejnej 

zelene v súvislosti s činnosťou kosenia mestských trávnatých plôch a opilovaním 
konárov v meste Prievidza,  

b) zabezpečiť presun technických zariadení určených na kosenie trávnatých plôch 
a opilovanie stromov vo vlastníctve mesta Prievidza na spoločnosť UNIPA, s. r. o., 

IV. ţiada konateľa spoločnosti UNIPA, s.r.o., 
pripraviť návrh technického a personálneho riešenia v súvislosti s vykonávaním činnosti 
kosenia trávnatých plôch a opilovania konárov v meste Prievidza.  
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číslo: 277/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a)  návrh na prenájom samostatného jednopodlaţného objektu bývalých detských jaslí 
v Materskej škole, Ul. Š. Závodníka , súpis. č.20488, ev. č. 18,   umiestnenej na 
pozemku v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 3888 – zastavané plochy 
a nádvoria vedenej na LV č. 1. pre nájomcov, ktorými sú základné organizácie   
a občianske zdruţenia zdravotne postihnutých osôb:   

    1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza     
  2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza      
  3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza      
  4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza            
  5. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO, Prievidza 
  6. Občianske zdruţenie ŠŤASTIE SI TY , Prievidza 
  7. Prievidzský spolok nepočujúcich, Prievidza 
  8. Maruška -  Občianske zdruţenie pre telesne postihnuté deti,  Prievidza       

  9. Zväz diabetikov Slovenska, ZO, Prievidza   
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 31, Prievidza 
11. Zdruţenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA, regionálny 

klub Prievidza 
12. ILCO Club - svojpomocné zdruţenie stomikov, Prievidza  

                                                                                                                                                                         
 Účel nájmu: poskytovanie všeobecne prospešných sluţieb  
 Doba nájmu: od 1.9. 2011 na dobu neurčitú 
 Výška nájmu:   1,00  €/ rok pre kaţdú organizáciu  
 Spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90% platí mesto Prievidza. 
 

b) návrh, ţe podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri 
výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý 
spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie 
vzdelávania, záujmovej činnosti, telesnej kultúry a športu; 

 
II.  odporúča  MsZ 
 schváliť 

a) návrh, ţe podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri 
výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý 
spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie 
vzdelávania, záujmovej činnosti, telesnej kultúry a športu; 

 
b) prenájom samostatného jednopodlaţného objektu bývalých detských jaslí v Materskej 

škole, Ul. Š. Závodníka , súpis. č.20488, ev. č. 18,   od 1.9.2011 na dobu neurčitú pre 
nájomcov, ktorými sú základné organizácie a občianske zdruţenia zdravotne 
postihnutých osôb:   

 
1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza     
2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza      
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3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza      
4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza            
5. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO, Prievidza 
6. Občianske zdruţenie ŠŤASTIE SI TY , Prievidza 
7. Prievidzský spolok nepočujúcich, Prievidza 
8. Maruška -  Občianske zdruţenie pre telesne postihnuté deti,  Prievidza       
9. Zväz diabetikov Slovenska, ZO, Prievidza   

      10.  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 31, Prievidza 
11. Zdruţenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA, regionálny   

klub Prievidza 
                  12.  ILCO Club - svojpomocné zdruţenie stomikov, Prievidza  

                                                                                                                        
Účel nájmu: poskytovanie všeobecne prospešných sluţieb,  
Doba nájmu: od 1.9.2011 na dobu neurčitú, 
Výška nájmu:   1,00  €/ rok pre kaţdú organizáciu,  
Spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90% platí mesto Prievidza. 

 
číslo: 278/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedoţerského, Bakalárska ul. č. 2, Prievidza 
o odpustenie pohľadávky vo výške  414,72  €, ktorú mesto Prievidza uhradilo v zmysle 
Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 314/2011/OZ/1.1 zo dňa 3.6.2011 Ţilinskej univerzite 
v Ţiline, Fakulte riadenia a informatiky, Univerzitná ul. 8215, Ţilina, 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.Nedoţerského, Bakalárska ul. 2, Prievidza,  vo výške  414,72 € .  
 

číslo: 279/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s.r.o., zo dňa 19.7.2011 o  prehodnotenie 
zamietavého stanoviska mesta Prievidza zo dňa 7. 7. 2011 k ich ţiadosti zo dňa 
10.6.2011 a o preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou bytov: Bytový objekt 10 b.j. 
Prievidza, Píly – Malookruţná ulica, na parcele č. 116/1, v zníţenej výške  o cca 10% t. j. 
vo výške 87 584,00 € s DPH; 

 II.  trvá 
na uznesení MsR č. 243/2011 zo dňa 14.6.2011, ktorým mestská rada  neodporučila 
vyhovieť ţiadosti spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o. a schváliť preplatenie nákladov 
súvisiacich s výstavbou predmetných bytov, nakoľko sa nejednalo o zmluvnú povinnosť 
a mesto v rámci rozpočtu mesta nemá finančné moţnosti podieľať sa na ich preplatení. 
 

číslo: 280/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k vybavovaniu klientov MsÚ počas sobôt, 
II. odporúča primátorke mesta 
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s účinnosťou od 15. 8. 2011 zrušiť  stránkový deň sobotu a stránkové hodiny Mestského 
úradu v Prievidzi počas sobôt z dôvodu neefektívnosti a nevyuţiteľnosti sluţby obyvateľmi 
mesta a sluţbu obnoviť len v období platenia poplatkov za komunálny odpad a dane 
z nehnuteľností (v mesiacoch máj – jún).  

 
číslo: 281/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní  Znaleckého posudku č.  14/2011 na pozemky v k. ú. Prievidza, 
parc. č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2   a parc. č. 5399/6,  
zastavané plochy a nádvoria vo výmere  62 m2, zamerané Geometrickým plánom č. 
265/2010, ktoré boli na základe ţiadosti Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho, uznesením 
MsR č. 210/11 zo dňa 24.05.2011 odporučené na predaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení:  
- parc. č. 5399/7  ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

- parc. č. 5399/6 (zámer predať pozemok formou priameho predaja) za cenu minimálne   

podľa znaleckého posudku, 

II. dopĺňa 

uznesenie MsR č. 210/11 zo dňa 24. 5. 2011 o cenu podľa Znaleckého posudku                     
č. 14/2011 a to v časti II. odporúča schváliť: 
- v písm. b) za cenu podľa Znaleckého posudku č. 14/2011, t.j. 58,27 €/m2, 
- v písm. c) za cenu minimálne 58,27 €/m2 podľa Znaleckého posudku č. 14/2011. 

 
číslo: 282/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
15.07.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 4870/1, ostatná plocha a nádvorie vo výmere 15 m2, s minimálnou výškou nájomného 
0,066 €/m2/deň, formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, v zmysle súhlasu primátorky mesta Prievidza, na základe 
odporučenia Komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít zo dňa 13.06.2011, 
podal návrh nájomného jediný záujemca, Emil Chudý, Majerská ul. 923/6, Prievidza, 
s výškou nájomného 0,066 €/m2/deň, ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho 
prenájmu a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym prenájmom; 

II.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Emilom Chudým, Majerská ul. 923/6, Prievidza, ktorý ako 
jediný záujemca podal návrh nájomného v zmysle oznámenia zámeru mesta Prievidza 
zverejneného dňa 15.07.2011 prenechať formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. 4870/1, ostatná plocha a nádvorie vo výmere 15 m2, s výškou 
nájomného 0,066 €/m2/deň, za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred 
prevádzkou rýchleho občerstvenia, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou; 
Emil Chudý podľa doloţeného čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 
6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do 
nájmu nehnuteľnosť priamym prenájmom. 
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číslo: 283/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pozvaní delegácie mesta Prievidza na slávnosti mesta Ibbenbüren v SRN 
v dňoch 1. – 4. 9. 2011, 

II. odporúča primátorke mesta 
úhradu nutných nákladov (preprava, diéty na čas strávený cestou tam a späť, poistenie) 
pre členov delegácie mesta z rozpočtu mesta na vycestovanie do SRN na Ibbenbürener 
Kirmes v dňoch 1. – 4. 9. 2011. 

 
číslo: 284/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Zuzany Homolovej členstva v Dozornej rade spoločnosti BC Prievidza,                   
a. s., do ktorej bola schválená ako zástupca mesta z radov zamestnancov MsÚ 
uznesením MsZ č. 224/09 dňa 30. 6. 2009; 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie vzdanie sa Ing. Zuzany Homolovej členstva v Dozornej rade 
spoločnosti BC Prievidza, a. s. 
 

číslo: 285/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o vykrádaní rodinných domov v meste Prievidza,  
II. ţiada zástupkyňu primátorky mesta 

vzhľadom na opakované vykrádanie bytov a domov zabezpečiť zverejnenie výzvy pre 
obyvateľov mesta k ostraţitosti a pozornosti.  
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
         Ing. Petra Kobetičová             Marcel Dobrovodský 
                overovateľ I.               overovateľ II. 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  10. 8. 2011 


