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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 10. 7.2012 
  od 281 do 288 

 
 
 

281. Grafikon MHD – SAD Prievidza, a.s. 
282. ZŠ na Ul. Šafárika – nájom nebytového priestoru pre Metodicko-pedagogické centrum, 

Bratislava 
283. Ţiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého na vybudovanie komunikácie a inţinierskych sietí 

na  Bazovej ulici v Prievidzi 
284. Slovenská pošta, a.s. – Prievidza 3, prehodnotenie výšky nájmu 
285. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi 
286. ŠPORT MOTEL – ţiadosť Ing. Mederu 
287. Návrh vyuţitia kina Baník v Prievidzi  
288. BIKE FEST – poslanecký návrh Marcela Dobrovodského  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 10. 7.2012 
  od 281 do 288 

 
 
číslo: 281/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu o moţnosti ďalšieho stupňa racionalizácie MHD v meste Prievidza; 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť vypracovanie analýzy vyťaţenosti MHD v meste Prievidza a materiál 
prednoţiť na rokovanie MsR v októbri 2012. 

 
číslo 282/12 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

Informáciu o povinnosti Základnej školy na Ulici P. J. Šafárika 3 zabezpečiť v zmysle 
úspešného projektu ESF „profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ pre 
poskytovateľa finančných prostriedkov z EÚ – OP Vzdelávanie – Metodicko-pedagogické 
centrum, Ševčenkova 11 Bratislava 850 05, v zastúpení PaedDr. Ivanom Pavlovom, PhD. 
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – t. j. nebytových priestorov, učebne na 1. poschodí 
v rozsahu výmery 105 m2  v objekte Základnej školy, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza 971 01 
vedenej v KN Správy katastra Prievidza na LV č. 8489, parcelné číslo 5036/8 na účel 
vzdelávania pedagógov odo dňa 01. 09. 2012 do 30. 12. 2014; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Metodicko-
pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava 850 05, v zastúpení PaedDr. Ivanom 
Pavlovom, PhD. do nájmu majetok mesta 
- a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 105 m2, t. j. 

učebňu na 1. poschodí v objekte Základnej školy na Ul. P. J. Šafárika 3, vedenej v KN 
Správy katastra Prievidza na LV. č. 8489 na parcele č. 5036/8 so súpisným číslom 
30900 na účel kontinuálneho vzdelávania pedagógov, 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, 

- za podmienok – nájmu na dobu určitú, od 01. 09. 2012 do 30. 12. 2014, zálohových 
platieb 2,00 € za hodinu za energie, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa ; 

III. odporúča MsZ schváliť  
pre Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava 850 05, v zastúpení 
PaedDr. Ivanom Pavlovom, PhD. 

- nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytových priestorov v rozsahu výmery 105 
m2, t. j. učebňu na 1. poschodí v objekte Základnej školy na Ul. P. J. Šafárika 3, 
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vedenej v KN Správy katastra Prievidza na LV č. 8486 na parcele č. 5036/8 so 
súpisným číslom 30900 na účel kontinuálneho vzdelávania pedagógov, 

- 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 v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 umeleckej činnosti, telesnej 
kultúry a športu, 

- za podmienok – nájmu na dobu určitú, od 01. 09. 2012 do 30. 12. 2014, zálohových 
platieb 2,00 € za hodinu za energie, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

 
číslo 283/12 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého bytom Prievidza, Bazová ul. č. 20, na vybudovanie 
komunikácie na Bazovej ulici a inţinierskych sietí (kanalizácia, verejné osvetlenie) 
v lokalite Terasy (kopanice); 

II. neodporúča primátorke mesta 
 zaradenie investičnej akcie prípravy a realizácie miestnej obsluţnej komunikácie na 

Bazovej ulici v Prievidzi a inţinierskych sietí v lokalite Terasy (Kopanice) do rozpočtu 
mesta Prievidza pre rok 2013. 

 
číslo  284/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh SMMP, s.r.o., Prievidza, na úpravu výšky nájomného pre prevádzku  Slovenskej 
pošty - Prievidza 3 na Ul. M. R. Štefánika č. 27, Prievidza v zmysle nájomnej zmluvy            
č. 111/2007 (súčasná výška nájomného je 15,34 €/m2/rok); 

II. ţiada konateľa spoločnosti SMMP, s.r.o., Prievidza 
a) upraviť výšku nájomného za prenájom nebytových priestorov pre prevádzku 

Slovenskej pošty - Prievidza 3 na Ul. M. R. Štefánika č. 27, Prievidza na 35,00 
€/m2/rok s kaţdoročným upravovaním o mieru inflácie; 

b) preveriť nájomný vzťah s Poštovou bankou, a.s., v priestoroch budovy na Ul. M. R. 
Štefánika č. 27, Prievidza. 
 

číslo 285/12 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh spol. UNIPA, s.r.o., Prievidza na prevádzku mobilnej ľadovej plochy; 
II. ţiada konateľa spol. UNIPA, s.r.o., Prievidza  

a) pripraviť prieskum trhu – celkové ceny prevádzky mobilnej ľadovej plochy a výšku 
spotreby elektrickej energie počas konania vianočných trhov na Námestí slobody 
v Prievidzi, 

b) pripraviť návrh vianočnej výzdoby – osvetlenia na Námestí slobody a Námestí na Ul. 
A. Hlinku v Prievidzi. 
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číslo 286/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Juraja Mederu, bývalého konateľa a likvidátora obchodnej spoločnosti 
ŠPORT MOTEL, spol. s r.o., Prievidza v likvidácii, IČO: 31567908 zo dňa 27.06.2012 
o preplatenie nákladov spojených s likvidáciou tejto  spoločnosti  predbeţnému správcovi 
Mgr. Ing. Miroslavovi Babeľovi, so sídlom v Povaţskej Bystrici, vo výške 699,60 € bez 
DPH v súlade s uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. 29K/14/2012 zo dňa 15.6.2012 
a uznesením MsR v Prievidzi č. 263/10 zo dňa 24.08.2010; 

II.    odporúča primátorke mesta 
zaradiť finančnú čiastku 699,60 € bez DPH do 2. zmeny rozpočtu mesta Prievidza  v roku 
2012 na účel preplatenia nákladov na likvidáciu a konkurz spoločnosti ŠPORT MOTEL, 
spol. s r.o. Prievidza v likvidácii, IČO: 31567908 bývalému konateľovi a likvidátorovi tejto 
spoločnosti Ing. Jurajovi Mederovi, trvalý pobyt Mostná 38/7,  Handlová na základe 
písomnej ţiadosti zo dňa 27.06.2012 a v súlade s uznesením Okresného súdu v Trenčíne 
č. 29K/14/2012 zo dňa 15.6.2012 a uznesením MsR v Prievidzi č. 263/10 zo dňa 
24.08.2010.  

 
číslo 287/12 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  
 návrh KaSS Prievidza na vyuţitie  nebytových priestorov v objekte kina Baník v Prievidzi; 
II. odporúča primátorke mesta 

v zmysle internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a zverejnení zámeru  prenechať nehnuteľný majetok do 
nájmu: 

- a to nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 480,44 m² v 
objekte kina Baník, na Ulici M.R. Štefánika 1, Prievidza, vedenom v KN  Správy katastra 
Prievidza na LV č. 5632 na parc. č. 37 so súpisným číslom 112, 

- spôsobom v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako priamy nájom, nakoľko v zmysle internej smernice IS - 65 Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza bod 4.4.1 je priamy nájom obvykle zvolený 
v prípade, kedy pri výbere nájomcu nie je rozhodujúca výška nájmu a kedy nie sú 
naplnené podmienky posudzovania z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, 

- za podmienok – nájmu na dobu určitú v trvaní 5 rokov, nájomného vo výške minimálne 
1€/mesiac a zálohové platby za energie a sluţby, zachovania kultúrneho účelu 
predmetnej nehnuteľnosti v spojení s gastronomickými sluţbami a predajom doplnkového 
umeleckého sortimentu. 

 
číslo 288/12 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 
 a) informáciu ohľadom podujatia BIKE FEST, 
 b) poslanecký návrh Marcela Dobrovodského, aby v dňoch od 20. 07. 2012 do 22. 07. 

2012 bola bezplatne poskytnutá mestská rekreačná chata Mraznica vo Veľkej Lehôtke pre 
účastníkov podujatia BIKE FEST-u, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
 zabezpečiť bezplatné poskytnutie mestskej rekreačnej chaty Mraznica vo Veľkej Lehôtke 

pre účastníkov podujatia BIKE FEST-u v termíne od 20. 07. 2012 do 22. 07. 2012. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 10. 7.2012 
  od 281 do 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

....................................................    ............................................................ 
Marcel Dobrovodský              Juraj Ohradzanský  
       overovateľ I.                            overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
        MVDr. Norbert Turanovič           JUDr. Katarína Macháčková        
                prednosta MsÚ           primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Nadeţda Štangová 


