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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14.2.2012 
  od 38 do 45 

 
 

38. Žiadosť nájomcov bytov v bytovom dome na Ul. T. Vansovej č. 12 v Prievidzi o odkúpenie 
bytov do osobného vlastníctva 

39. Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., na kapitálový vklad pozemkov 
40. Návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách 
41. Žiadosť nájomcu Z. Balczyrákovej, Prievidza, o splátkový kalendár na pohľadávku 
42. Návrh právnej kancelárie na postup pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta pri 

prevode vlastníctva – predaji na základe obchodnej verejnej súťaže 
43. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
44. Žiadosť Vydavateľstva CBS, s. r. o., Kynceľová č. 34, Banská Bystrica o súhlas na 

použitie erbu mesta v maľovanej mape mesta Prievidza 
45. Finančná analýza k Projektu regulácie statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14.2.2012 
  od 38 do 45 

 

číslo: 38/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť nájomcov bytov v bytovom dome na Ul. T. Vansovej č. 12 v Prievidzi 
o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva,  

b) stanovisko SMMP,  s. r. o., k predaju bytového domu na Ul. T. Vansovej č. 12 
v Prievidzi,  

II. neodporúča primátorke mesta 
odpredávať byty v bytovom dome na Ul. T. Vansovej č. 12 v Prievidzi do osobného 
vlastníctva žiadateľov. 
 

číslo: 39/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., na kapitálový vklad pozemkov parcela č. 
8114/145, ostatná plocha vo výmere 4550 m², parcela č. 8114/146, ostatná plocha vo 
výmere 2040 m², v hodnote podľa znaleckého posudku (17/2010 zo dňa 18.02.2010) 
20,17 €/m² t.j. spolu v hodnote 132 920,30 €, odčlenené Geometrickým plánom č. 
431/2011 zo dňa 2.12.2011 z parcely č. 8114/66, ostatná plocha vo výmere 32 624 m² 
v k. ú. Prievidza evidovanom v KN na LV č. 1, vo vlastníctve mesta do majetku 
spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
nehnuteľnosti – stavby Priemyselná zóna Prievidza - Západ I. z dôvodu realizácie 
investičnej výstavby prostredníctvom investorov;   

II. odporúča MsZ 
schváliť kapitálový vklad pozemkov parcela č. 8114/145, ostatná plocha vo výmere           
4550 m², parcela č. 8114/146, ostatná plocha vo výmere 2040 m², v hodnote podľa 
znaleckého posudku (17/2010 zo dňa 18.02.2010) 20,17 €/m² t.j.  spolu v hodnote  
132 920,30 €, odčlenené Geometrickým plánom č. 431/2011 zo dňa 2.12.2011 z parcely 
č. 8114/66, ostatná plocha vo výmere 32 624 m² v k. ú. Prievidza evidovanom v KN na LV 
č. 1, vo vlastníctve mesta do majetku spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľnosti – stavby Priemyselná zóna Prievidza - 
Západ I. z dôvodu realizácie investičnej výstavby prostredníctvom investorov.  
 

číslo: 40/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách,   
II. ruší 

uznesenie MsR č. 7/12 zo dňa 3. 1. 2012, 
III. odporúča MsZ 

zrušiť VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách. 
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číslo: 41/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť nájomcu Zuzany Balczyrákovej, Bottova ul. č. 24, Prievidza, o splátkový kalendár 
na pohľadávku, ktorá vznikla nezaplatením nájomného z Nájomnej zmluvy č. 15/2008 zo 
dňa 03.07.2008 a jej Doplnku č. 1 za obdobie rokov 2010 a 2011 vo výške 1052,80 €. 
Predmetom nájomnej zmluvy bolo umiestnenie vonkajšieho sedenia nachádzajúceho sa 
na Nábreží sv. Cyrila na pozemku parcela č. 1859/2 vo výmere 35 m2. 
Žiadosť je predložená v súlade s Internou smernicou IS - 66 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Prievidza, bod 3.10.2. písm. b).;  

II.         odporúča primátorke mesta 
rozhodnúť o povolení plnenia pohľadávky z Nájomnej zmluvy č. 15/2008 zo dňa 
03.07.2008 v znení Doplnku č. 1 zo dňa 28.10.2009 v splátkach pre nájomcu - dlžníka 
Zuzanu Balczyrákovú, Bottova ul. č. 24, Prievidza a o uzatvorení Dohody o uznaní dlhu 
a plnení v splátkach, pričom pohľadávka voči nájomcovi – dlžníkovi vo výške 1333,94 € 
bude splatná v štyroch štvrťročných splátkach. 
 

číslo: 42/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh právnej kancelárie na postup pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta pri 
prevode vlastníctva – predaji na základe obchodnej verejnej súťaže,  

II.         žiada právnu kanceláriu 
pripraviť zmenu IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza so 
zapracovaním postupu pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta pri prevode 
vlastníctva – predaji na základe obchodnej verejnej súťaže podľa postupu: 
1. Predaj nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške znaleckým posudkom stanovenej 

všeobecnej hodnoty predávaného majetku.     
2.  Opakovaný predaj v prípade neúspešnej OVS – kúpnu cenu stanoviť vo výške 90 % 

hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom.  
3.  Opakovaný predaj – kúpnu cenu stanoviť vo výške troch štvrtín hodnoty majetku 

stanovenej znaleckým posudkom. 
4.  Opakovaný predaj – kúpnu cenu stanoviť vo výške 60 % hodnoty majetku stanovenej 

znaleckým posudkom.    
 

číslo: 43/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít - 
zapisovateľku komisie Zuzanu Horváthovú nahradí Ing. Martina Fritzová,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 349/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené 
zloženie  komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít tak, že v písmene d) sa 
vypúšťa text: „zapisovateľku komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
Zuzanu Horváthovú“  a nahrádza textom „zapisovateľku komisie regionálneho rozvoja 
a podnikateľských aktivít – Ing. Martinu Fritzovú“. 
 

číslo: 44/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Vydavateľstva CBS, s. r. o., Kynceľová č. 34, Banská Bystrica o súhlas na 
použitie erbu mesta v maľovanej mape mesta Prievidza, 
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II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť žiadosti Vydavateľstva CBS, s. r. o., Kynceľová. č. 34, 
Banská Bystrica a vydať súhlas s použitím erbu mesta v maľovanej mape mesta 
Prievidza. 
 

číslo: 45/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

finančnú analýzu k Projektu regulácie statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza 
predloženú spoločnosťou UNIPA, s. r. o., Prievidza; 

II. súhlasí 
s výškou cien 
a) -     platba formou SMS:  0,30 €/1. hodina, 0,70 €/ 2. a ďalšie hodiny  

- jednorazová parkovacia karta: 0,70 €/1 hodina 
b) rezidentská karta – obyvateľ:  1. na bytovú jednotku/rok     10 € 

        2. na bytovú jednotku/rok   120 € 
        3. na bytovú jednotku/rok   240 € 
 

c) rezidentská karta – podnikateľ:   1. vozidlo/rok  150 € 
2. a ďalšie vozidlo/rok   300 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................    ............................................................ 
Ing. Petra Kobetičová         Juraj Ohradzanský 
      overovateľ I.                overovateľ II. 

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

     asistentka prednostu MsÚ 
 


