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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 13. 9. 2011 
od  318 do 329 

 
 
318. Informácia o možnosti riešenia dopravnej obsluhy v centre mesta (pešia zóna OC Rozvoj – 

OD Elektrik) 
319.  Informácia o príprave dokumentu: „Sídlisko Píly – regulatívy územného a architektonického 

rozvoja mestskej časti“ 
320. Informácia  o riešení komunikácie na Ul. olympionikov v Prievidzi 
321. Informácia o príprave podkladov pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na projekt 

„Úprava parku pred ÚPSVaR v Prievidzi“  
322. Návrh na „ oživenie“ Námestia slobody v Prievidzi 
323. Informácia o stave obchvatu cesty I/64 mesta Prievidza 
324.   Informácia o probléme s inžinierskymi sieťami v lokalite IBV Terasy 
325. Návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok, ktorý bol odpredaný spoločnosti 

AKIMO, s. r. o. 
326. Návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok, ktorý bol odpredaný spoločnosti 

I.N.C.,  s. r. o. 
327.  Návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na   pozemok, ktorý bol odpredaný spoločnosti 

MEGA PROFIT, s. r. o. 
328.  Vzdanie sa Ivety Žirkovej  členstva v Bytovej rade 
329.  Návrh na udelenie Pamätného listu Ondrejovi Čiliakovi pri príležitosti životného jubilea za 

podiel na rozvoji mesta a jeho propagácii 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 13. 9. 2011 
od  318 do 329 

 
číslo: 318/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o možnosti riešenia dopravnej obsluhy v centre mesta (pešia zóna OC Rozvoj 
– OD Elektrik). 

 
číslo: 319/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o príprave dokumentu: „Sídlisko Píly – regulatívy územného 
a architektonického rozvoja mestskej časti“. 
 

číslo: 320/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu  o riešení komunikácie na Ul. olympionikov v Prievidzi. 
 

číslo: 321/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o príprave podkladov pre zabezpečenie projektovej dokumentácie na projekt 
„Úprava parku pred ÚPSVaR v Prievidzi“. 

 
číslo: 322/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na „ oživenie“ Námestia slobody v Prievidzi. 
 

číslo: 323/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o stave obchvatu cesty I/64 mesta Prievidza. 
 
číslo: 324/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o probléme s inžinierskymi sieťami v lokalite IBV Terasy. 
 

číslo: 325/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 11/5 - 
ostatné plochy vo výmere 582 m2, ktorý bol predaný spoločnosti AKIMO, s. r. o., na účel  
výstavby polyfunkčného objektu, za cenu  28 978,29 € (t. j. 873 000,- Sk), z dôvodu 
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porušenia  čl. VIII.   Kúpnej zmluvy č. 85/06, zmluvy  o predkupnom práve, zmluvy 
o zriadení záložného práva a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 23.01.2007;  
(Kúpna cena je uhrádzaná formou splátkového kalendára.)   

II. neodporúča MsZ 
schváliť odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok  v  k.  ú.  Prievidza,  parcela č. 11/5 - 
ostatné  plochy  vo  výmere  582 m2,  za cenu  28 978,29 €, pričom  predkupne právo pre 
mesto Prievidza zostáva naďalej zachované, 

III.        ukladá právnej kancelárii  
z dôvodu porušenia  čl. VIII.   Kúpnej zmluvy č. 85/06, zmluvy  o predkupnom práve, 
zmluvy o zriadení záložného práva a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
23.01.2007 uzatvorenej so spol. AKIMO, s. r. o., vymáhať zmluvnú pokutu za nedodržanie 
podmienok.  

 
číslo: 326/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5066/6 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 499 m2, ktorý bol predaný spoločnosti  I.N.C,       
s. r. o., na účel  výstavby objektu pre obchodnú činnosť a zriadenie kancelárskych 
priestorov, za cenu  13 251,01 € (t. j. 399 200,- Sk), z dôvodu porušenia  čl. VI.   Kúpnej 
zmluvy č. 16/05 a zmluvy  o predkupnom práve zo dňa 18.03.2005;     

II.  neodporúča MsZ 
schváliť odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5066/6 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 499 m2,  za cenu  13 251,01 €, pričom predkupné 
právo pre mesto Prievidza zostáva naďalej zachované, 

III.        ukladá právnej kancelárii  
z dôvodu porušenia  čl. VI.   Kúpnej zmluvy č. 16/05 a zmluvy  o predkupnom práve zo 
dňa 18.03.2005   uzatvorenej so spol. I.N.C, s. r. o., vymáhať zmluvnú pokutu za 
nedodržanie podmienok.  

 

číslo: 327/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 20/5 - 
ostatné plochy vo výmere 300 m2, ktorý bol predaný spoločnosti MEGA PROFIT, s. r. o., 
Nemšová, na účel  výstavby polyfunkčného objektu pre centrum preventívnej diagnostiky 
a iných služieb, za cenu  14 937,26 € (t. j. 450 000,- Sk), z dôvodu porušenia  čl. VIII.   
Kúpnej zmluvy č. 84/06, zmluvy  o predkupnom práve, zmluvy o zriadení záložného práva 
a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 16.01.2007  
(Kúpna cena bola uhradená formou splátkového kalendára. Spoločnosť MEGA PROFIT, 
s. r. o., Nemšová previedla predmetný pozemok na spoločnosť ASUCION, s. r. o., 
Bratislava darovacou zmluvou.)   

II. neodporúča MsZ 
schváliť odstúpenie od kúpnej zmluvy na  pozemok  v  k.  ú.  Prievidza,  parcela č. 20/5 - 
ostatné  plochy  vo  výmere  300 m2,  za cenu  14 937,26 €,  pričom predkupne právo pre 
mesto Prievidza zostáva naďalej zachované, 

III.        ukladá právnej kancelárii  
z dôvodu porušenia  čl. VIII.   Kúpnej zmluvy č. 84/06, zmluvy  o predkupnom práve, 
zmluvy o zriadení záložného práva a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
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16.01.2007 uzatvorenej so spol. MEGA PROFIT, s. r. o., vymáhať zmluvnú pokutu za 
nedodržanie podmienok.  
 

číslo: 328/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa Ivety Žirkovej členstva v Bytovej rade, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie vzdanie sa Ivety Žirkovej členstva v Bytovej rade. 
 

číslo: 329/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie Pamätného listu Ondrejovi Čiliakovi pri príležitosti životného jubilea za 
podiel na rozvoji mesta a jeho propagácii,  

II. odporúča primátorke mesta 
udeliť Ondrejovi Čiliakovi Pamätný list pri príležitosti životného jubilea za podiel na rozvoji 
mesta a jeho propagácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
            Marcel Dobrovodský            Ing. Martin Bugár 
                  overovateľ I.              overovateľ II. 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  16. 9. 2011 


