
 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

  

1 

 

Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12.6.2012 
  od 222 do 231 

 
 
222. Informácia o občianskej iniciatíve proti individuálnej bytovej výstavbe v lokalite 

Prepadliská 
223. Odpredaj bytov na Ciglianskej ceste v Prievidzi 
224. Odpredaj bytov na Ul. M. Falešníka v Prievidzi  
225. Opakované zverejnenie ponuky na odpredaj hnuteľného majetku – osobného motorového 

vozidla Škoda Octavia Combi  
226. Ţiadosť  KaSS Prievidza o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie kultúrneho 

programu v priebehu konania príleţitostného trhu „Banícky jarmok 2012“ 
227. Poskytnutie finančného príspevku pre FSC PRIEVIDZA (FUTSALOVÝ CLUB PRIEVIDZA)  
228. Poskytnutie finančného príspevku pre Občianske zdruţenie Vtáčničiari 
229. Zmena uznesenia MsR č. 155/12 zo dňa 17.4.2012 a návrh na zmenu uznesenia MsZ            

č. 114/12 zo dňa 24.4.2012 (zriadenie vecného bremena v prospech PTH, a. s.) 
230. Termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012 
231. Dopracovanie návrhu VZN mesta Prievidza č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok 

verejných ihrísk 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 12.6.2012 

  od 222 do 231 
 

číslo: 222/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o občianskej iniciatíve proti individuálnej bytovej výstavbe v lokalite 
Prepadliská a  zmene Územného plánu mesta Prievidza (Funkčno-priestorový blok              
č.   6-1-1, rozvojová plocha pre funkciu bývania),   

II. neodporúča primátorke mesta 
vydať pokyn na Zmenu Územného plánu mesta Prievidza.  

 
číslo: 223/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o moţnosti odpredávania bytov do osobného vlastníctva na Ul. M. Falešníka 
v Prievidzi,  

II. trvá  
 na uznesení MsR č. 4/12 zo dňa 3. 1. 2012, 
III. ţiada konateľa spoločnosti SMMP, s. r. o., Prievidza 

vykonať prieskum ohľadom výšky provízie draţobných spoločností  pri zabezpečovaní 
draţby bytov, 

IV. ukladá právnej kancelárii 
zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov na nehnuteľný majetok mesta  – voľné 
bytové jednotky v bytových domoch na Ul. M. Falešníka v Prievidzi, 

V. odporúča primátorke mesta 
schváliť finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2012 formou rozpočtového 
opatrenia v kompetencii primátorky mesta - na úhradu nákladov za vyhotovenie 
znaleckých posudkov na nehnuteľný majetok mesta - bytové jednotky v bytových domoch 
na Ul. M. Falešníka v Prievidzi  
 

číslo: 224/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o moţnosti odpredávania bytov do osobného vlastníctva na Ciglianskej ceste 
v Prievidzi,  

II. ţiada konateľa SMMP, s. r. o., Prievidza 
odpredávať byty na Ciglianskej ceste v Prievidzi do osobného vlastníctva nájomcom za 
cenu podľa znaleckého posudku.  

 
číslo: 225/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe opätovne zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - 
osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi za najvyššiu ponuku, minimálne 
však za cenu 1 848,00 € v zmysle uznesení MsR č. 471/11 zo dňa 06.12.2011 a č. 138/12 
zo dňa 17.04.2012, nebola v stanovenom termíne doručená ţiadna cenová ponuka; 

II. odporúča primátorke mesta 
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opakovať zverejnenie ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia Combi za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 800,00 €. 

 
číslo: 226/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť  Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, Prievidza 
o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie kultúrneho programu v priebehu konania 
príleţitostného trhu „Banícky jarmok 2012“, ktorý sa uskutoční na Námestí  J. C. 
Hronského v dňoch 7. – 9. septembra 2012, 
b) informáciu o kultúrnom programe počas konania príleţitostného trhu „Banícky jarmok 
2012“, 

II. odporúča primátorke mesta 
poskytnúť účelovú dotáciu vo výške 10 000,00 € pre Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, Prievidza na  zabezpečenie kultúrneho programu na 
podujatie „Banícky jarmok 2012“ s tým, ţe  v rozpočte mesta v Programe  11 – Kultúra,             
v podprograme 1- Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru  sa mení znenie 
textu  z „Transfer na Prievidzský jarmok  2012“ na  „Transfer na Banícky jarmok 2012“  
a doteraz schválené finančné  prostriedky vo výške 5 000,00 € sa zvyšujú o ďalšiu sumu 
5 000,00 €, ktorá bude schválená v rozpočte  mesta na rok 2012 formou  rozpočtového 
opatrenia v kompetencii primátorky mesta, 

III. odporúča primátorke mesta 
rokovať s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a. s.,  o spolufinancovaní kultúrneho 
programu počas konania príleţitostného trhu „Banícky jarmok 2012“  

 
číslo: 227/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 221/III./12, ktorým MsR neodporučila primátorke 
mesta poskytnúť FSC PRIEVIDZA (FUTSALOVÝ CLUB PRIEVIDZA) Ul. energetikov 
693/1A, Prievidza finančný príspevok na výdavky spojené s organizáciou turnaja FINAL 
FOUR Slovenského pohára vo futsale, 

II. ruší 
uzn. MsR č. 221/12 zo dňa 29. 5. 2012, 

III. odporúča primátorke mesta 
 poskytnúť FSC PRIEVIDZA (FUTSALOVÝ CLUB PRIEVIDZA) Ul. energetikov 693/1A, 
Prievidza finančný príspevok vo výške 150,00 € na výdavky spojené s organizáciou 
turnaja FINAL FOUR Slovenského pohára vo futsale 2012  s tým, ţe finančné prostriedky  
budú schválené v rozpočte  mesta Prievidza na rok 2012 formou  rozpočtového opatrenia 
v kompetencii primátorky mesta. 

 
číslo: 228/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opätovné prerokovanie ţiadosti  Občianskeho zdruţenia Vtáčničiari, so sídlom v Prievidzi, 
Ul. F. Madvu č. 11, o poskytnutie finančného príspevku na podporu účasti  na 
medzinárodnom folklórnom festivale v Nemecku s tým, ţe finančný príspevok bude 
viazaný na úhradu časti nákladov na dopravu. (Predpokladaná výška nákladov na 
dopravu je 3 000,00 €), 

II. odporúča primátorke mesta 
poskytnúť finančný príspevok vo výške 500,00 € pre Občianske zdruţenie Vtáčničiari, so 
sídlom v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, na úhradu časti nákladov na dopravu folklórneho 
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súboru Vtáčnik na medzinárodný folklórny festival v Nemecku v roku 2012 s tým, ţe 
finančné prostriedky budú schválené v rozpočte  mesta  Prievidza na rok 2012 formou  
rozpočtového opatrenia v kompetencii primátorky mesta. 
 

číslo: 229/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na opravu uznesenia MsR č. 155/12 zo dňa 17.4.2012 a uznesenia MsZ č. 114/12 
zo dňa 24.4.2012 (zriadenie vecného bremena v prospech PTH, a. s.);   

II.  mení  
uznesenie MsR č. 155/12 zo dňa 17.4.2012 takto: 
v časti II. c)  sa v poslednom   riadku slovo „za odplatu“  nahrádza slovom „bezplatne“, 

III.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 114/12 zo dňa 24.4.2012  takto: 
v časti II. písm. c) sa v poslednom riadku slovo „za odplatu“ nahrádza slovom „bezplatne“ 

 
číslo: 230/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh termínov zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012. 
 
číslo: 231/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh MsR na dopracovanie návrhu VZN mesta Prievidza č.  127/2012 – Prevádzkový 
poriadok verejných ihrísk,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v zmysle pripomienok komisií MsZ dopracovať návrh VZN mesta Prievidza č.  127/2012 – 
Prevádzkový poriadok verejných ihrísk.  
 
 
 

 
 
 
....................................................    ............................................................ 

Marcel Dobrovodský            Helena Dadíková 
       overovateľ I.                            overovateľ II. 

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

     asistentka prednostu MsÚ 


