UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 21. 5. 2013
od 220 do 263
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Vyhodnotenie uznesení MsR
Návrh na ukončenie zmluvného vzťahu na premostenie rieky Handlovka mostom v juţnej
časti priemyselnej zóny Prievidza – Západ I
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za
rok 2012
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013
Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách
Návrh VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov
242/39, Prievidza k 31.07.2013
Návrh VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul.
554/19, Prievidza k 31.07.2013
Návrh SMMP, s. r. o., na základe ţiadosti spol. TEZAS, s. r. o., na vyradenie a naloţenie
s hmotným majetkom v obstarávacej cene 14 333,28 €
Návrh SMMP, s.r.o., na základe ţiadosti spol. TEZAS, spol. s r.o., na vyradenie
a naloţenie s hmotným majetkom v obstarávacej cene 108 434,50 €
Ţiadosť Heleny Kodajovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Ing. Renáty Polákovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Jána Varinského a Zity Varinskej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej o stanovenie ceny podľa prílohy č. 1
k zákonu o miestnych daniach
Ţiadosť Vladimíra Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť PhDr. Evy Chylovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Márie Kovalíovej, Ing. Tibora Kovalíka a Ing. Slavomíra Kovalíka o zníţenie
kúpnej ceny
Ţiadosť Emílie Kiabovej a Ing. Branislava Kiabu o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej o zníţenie kúpnej ceny
Ţiadosť Juraja Rybára o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Pavla Marka o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Bc. Stanislava Šúňa o kúpu pozemku
Návrh na zriadenie vecného bremena v súvislosti so ţiadosťou Bc. Stanislava Šúňa
Ţiadosť spol. GENERALINVEST, s. r. o., o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ. o kúpu časti pozemkov
Ţiadosť Jozefa Mokrého (za Antona Tomana a manţ.) o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Jozefa Gamana o zriadenie vecného bremena
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Ţiadosť spol. PTH, a. s., o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Romana Remiša a Ivety Remišovej o doplnenie uzn. MsZ č. 403/05
Ţiadosť MUDr. Igora Honka a MUDr. Jeleny Honkovej o doplnenie uzn. MsZ č. 405/05
Ţiadosť Ing. Miroslava Došeka a Mgr. Dáši Došekovej o doplnenie uzn. MsZ č. 406/05
Ţiadosť Ing. E. Glevitzkého a Ing. Danice Glevitzkej o doplnenie uzn. MsZ č. 404/05
Ţiadosť Jany Šmídovej Podluţanskej o kúpu pozemku
Ţiadosť Ing. Tomáša Laluhu o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Ing. Jozefa Cibuľku o majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností
Ţiadosť Eugénie Skaloudovej, Michaely Szapuovej, Mikuláša Dérera o zámenu časti
pozemku
Ţiadosť spol. Klasik 1, s.r.o., o nájom nehnuteľnosti
Ţiadosť spol. R – PD GROUP, s. r. o., o nájom nehnuteľností
Zverejnenie zámeru prenajať majetok Eve Štorcelovej
Vyhodnotenie OVS na nájom nehnuteľnosti - pozemku na autobusovej stanici
Vyhodnotenie OVS na prevod nehnuteľností – budovy bývalého pavilónu detských jaslí
v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka
Ţiadosť Jany Letavayovej o výrub stromu a nájom menšej plochy
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 21. 5. 2013
od 220 do 263
číslo: 220/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie uznesení MsR;
II.
sleduje uznesenia:
rok 2000: 241/II.
rok 2006: 505/II.
rok 2007: 112/III., 170/II.
rok 2009: 137/III.,
rok 2011: 17/II., 163/II., 189/II., 396/II. c), 443/III.,
rok 2012: 16/II., 34/III., 74/II., 83/II., 125/II, III., IV., 169/II. a), 202/II., 207/II., 343/II.,
344/II., 360/III.,360/IV., 392/III., 397/II., 465/III.b),
rok 2013: 46/III., 75/II.a), 75/III., 94/II., 96/II.a),96/III., 97/II., 98/II., 99/II., 100/II., 102/II.,
103/II., 106/II., 106/III., 107/II.b), 118/II.
III.
vypúšťa zo sledovania uznesenia:
rok 2011: 33/II.
rok 2012: 23/II., 78/II., 476/IV., 489/II.
rok 2013: 87/III., 89/III., 96/II b)c), 99/III.,99/IV.,99/V., 101/II., 104/II., 107/II. a), 111/II.,
111/ III., 117/II.,117/III.
číslo: 221/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na ukončenie zmluvného vzťahu na premostenie rieky Handlovka mostom BAILEY
BRIDGE v juţnej časti priemyselnej zóny Prievidza – Západ I.,
II.
ţiada konateľa Prievidza Invest, s. r. o.
vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú so spol. VIA, s. r. o., Banská Bystrica, o nájme
provizórneho premostenia BAILEY-BRIDGE a zabezpečiť demontáţ premostenia.
číslo: 222/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za
rok 2012,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie
Harmónia, n. o., za rok 2012.
číslo: 223/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013,
II.
odporúča MsZ
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schváliť Doplnok č.2 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013 s pripomienkami:
V Článku I. § 3 bod 1. týkajúci sa CVČ sa dopĺňa text :
„študenti VŠ v CVČ“
a pôvodný text „osoby bez príjmu“ sa nahrádza textom:“ ostatné osoby s príjmom
podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov“
V Článku I. § 4 bod 2. tabuľka sa vypúšťa celý text :
„ CVČ mimo územia mesta Prievidza v okrese Prievidza
-deti do 15 rokov z Prievidze v CVČ mimo územia mesta Prievidza“
a vypúšťa sa príslušná výška ročnej dotácie na 1 dieťa „65,23 € a 57,40 €.“
V Článku I § 4 bod 4. sa celý pôvodný text nahrádza textom:
Mesto Prievidza poskytne dotáciu na dieťa/žiaka navštevujúce CVČ mimo
územia mesta Prievidza a to na základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť na
nový kalendárny rok do 15.10. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý
predchádza roku, na ktorý poskytnutie dotácie žiada.
Výšku dotácie a podmienky jej poskytnutia budú stanovené v internej
smernici, ktorú schváli primátorka mesta.
číslo: 224/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách,
II.
odporúča MsZ
schváliť Dodatok č. 8 k VZN mesta
Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách s pripomienkami:

V Oddieli I. časť III. tabuľka dopĺňa sa za riadok Študenti strednej školy nový riadok
Študenti vysokej školy 4,00 € 4,00 € 7,00 €
V Oddieli I. časť III. tabuľka
text: „osoby bez príjmu“ sa nahrádza textom „ostatné osoby s príjmom podľa zákona
o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.“
III.

ukladá prednostovi MsÚ
predloţiť do komisie školstva a kultúry informáciu o racionalizačných opatreniach na
úseku školstva.
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číslo: 225/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov
242/39, 971 01 Prievidza k 31.07.2013,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov
242/39, 971 01 Prievidza k 31.07.2013.
číslo: 226/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul.
554/19, 971 01 Prievidza k 31.07.2013,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho
zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul.
554/19, 971 01 Prievidza k 31.07.2013.
číslo: 227/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) návrh spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., na vyradenie hmotného majetku podľa prílohy
č.1 v obstarávacej cene 14 333,28 € z dôvodu, ţe majetok má zlý technický stav, je
nefunkčný, fyzicky i morálne opotrebovaný a uţ sa nevyuţíva na podnikanie,
b) návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., o naloţení s majetkom po vyradení: spoločnosť
SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku;
II.
odporúča primátorke mesta
vyradiť hmotný majetok v obstarávacej cene 14 333,28 € podľa prílohy č.1 a naloţiť
s majetkom po vyradení tak, ţe spoločnosť SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu
majetku.
číslo: 228/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) návrh spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., na vyradenie hmotného majetku podľa prílohy
č.1 v obstarávacej cene 108 434,50€ z dôvodu, ţe majetok má zlý technický stav, je
nefunkčný, fyzicky i morálne opotrebovaný a uţ sa nevyuţíva na podnikanie;
b) návrh spoločnosti SMMP, s. r. o., o naloţení s majetkom po vyradení: bude spracovaný
ponukový list k odpredaju majetku a následne bude ponukový list zverejnený. Uvedený
majetok je v zostatkovej cene 0 €, z toho dôvodu bude v ponukovom liste stanovená
cena “dohodou podľa najvyššej ponuky“. V prípade, ţe nebude záujem o odpredaj
majetku do 30 dní od zverejnenia ponukového listu, spoločnosť SMMP, s. r. o., zabezpečí
fyzickú likvidáciu majetku;
II.
odporúča MsZ
schváliť vyradenie hmotného majetku podľa prílohy č.1 v obstarávacej cene 108 434,50
€ a naloţenie s majetkom po vyradení tak, ţe bude spracovaný ponukový list
k odpredaju majetku a následne bude ponukový list zverejnený. Uvedený majetok je
v zostatkovej cene 0 €, z toho dôvodu bude v ponukovom liste stanovená cena “dohodou
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podľa najvyššej ponuky“. V prípade, ţe nebude záujem o odpredaj majetku do 30 dní od
zverejnenia ponukového listu, spoločnosť SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu
majetku.
číslo: 229/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Heleny Kodajovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 21, uţívateľky pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 5778 záhrada s výmerou 257 m 2 , ktorý je vo vlastníctve mesta
Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 87/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m2, na
cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval
Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 87/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 230/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19,
uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5780 záhrada s výmerou 264 m 2 , ktorý je
vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 88/13 dňa 26.3.2013 vo
výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa
26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo
výške10,00 €/m2
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 88/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 231/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Renáty Polákovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 17, uţívateľky pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 5782 záhrada s výmerou 260 m 2 , ktorý je vo vlastníctve mesta
Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 89/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m2, na
cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval
Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2,
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II.

III.

neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 89/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

číslo: 232/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jána Varinského a Zity Varinskej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15, uţívateľov
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5784 záhrada s výmerou 257 m 2 , ktorý je vo vlastníctve
mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola schválená
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 90/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00
€/m2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý
vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 90/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 233/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13,
uţívateľov pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 5786 záhrada s výmerou 280 m 2 a parc.č.
5787 záhrada s výmerou 50 m 2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej
ceny predmetných pozemkov, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 91/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú podľa
Prílohy č.1 k Zákonu č. 582/04 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, podľa ktorého hodnota
pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy) je v obciach, ktoré sú
sídlami okresov 4,64 €/m 2, ktorú uţívatelia ţiadajú zaplatiť splátkami po 200,00
€/mesačne. Ţiadateľ navrhuje kúpnu cenu 4,80 €/m2,
II.

neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 91/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „za cenu 4,80
€/m2, ktorú uţívatelia zaplatia splátkami po 200,00 €/mesačne v zmysle Pravidiel.“
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číslo: 234/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13,
uţívateľov pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 5786 záhrada s výmerou 280 m 2 a parc.č.
5787 záhrada s výmerou 50 m 2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej
ceny predmetných pozemkov, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 91/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým
posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec
v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 91/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „ podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2 “ ktorú uţívatelia zaplatia splátkami
po 200,00 €/mesačne,
III.

ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľom moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

číslo: 235/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Vladimíra Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul.
11, uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5789 záhrada s výmerou 244 m2 , ktorý je
vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 92/13 dňa 26.3.2013 vo
výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa
26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo
výške 10,00 €/m2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 92/13 zo dňa
26.3.2013 tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „
podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol
Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2 “
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľom moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 236/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza,
Klinčeková ul. 9, uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5791 záhrada s výmerou
225 m2 , ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného
pozemku, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 93/13
dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č.
071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore
stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2
II.
neodporúča MsZ
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III.

schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 93/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľom moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

číslo: 237/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť PhDr. Evy Chylovej, bytom Zvolen, Prachatická 21, uţívateľky pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 5794 záhrada s výmerou 193 m 2 , ktorý je vo vlastníctve mesta
Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 94/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m2, na
cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval
Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 94/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“.
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 238/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Márie Kovalíkovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom
Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova 728/1 a Ing. Slavomíra Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská
ul. 938/13, uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5797 záhrada s výmerou 175 m 2 ,
ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku,
ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 95/13 dňa
26.3.2013 vo výške 20,00 €/m2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013
zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to
vo výške 10,00 €/m 2
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 95/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „ podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľovi moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
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číslo: 239/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Emílie Kiabovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom
Zálesie, Dlhá ul. 637/2, uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5800 záhrada
s výmerou 148 m 2 , ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny
predmetného pozemku, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 96/13 dňa 26.3.2013 vo výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým
posudkom č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec
v odbore stavebníctvo, a to vo výške 10,00 €/m 2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 96/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m 2“ nahrádza textom „ podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10, €/m2 “,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľom moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 240/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1,
uţívateľov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5803 záhrada s výmerou 138 m 2 , ktorý je
vo vlastníctve mesta Prievidza, o zmenu kúpnej ceny predmetného pozemku, ktorá bola
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 97/13 dňa 26.3.2013 vo
výške 20,00 €/m 2, na cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 071/2013 zo dňa
26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič, znalec v odbore stavebníctvo, a to vo
výške 10,00 €/m2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 97/13 zo dňa 26.3.2013
tak, ţe v časti I. a v časti II. 1) sa text „ podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m2“ nahrádza textom „podľa
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, ktorý vypracoval Ing. Pavol Jurkovič,
znalec v odbore stavebníctvo, t.j. za cenu 10,00 €/m 2“,
III.
ukladá právnej kancelárii
ponúknuť ţiadateľom moţnosť úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle IS č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
číslo: 241/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Juraja Rybára, trvalý pobyt Prievidza, Urbánkova ul. 10/4, o kúpu nehnuteľnosti –
časti pozemku parcela č. 3546/1 v k. ú. Prievidza, zastavané plochy a nádvoria v
rozsahu výmery 7 m² podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou – oplotenia s betónovým
základom vo vlastníctve ţiadateľa,
II.
odporúča MsZ schváliť prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku z parc. č.
3546/1, zast. plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného zamerania GP (v rozsahu
výmery cca 7 m2), pre Juraja Rybára, Urbánkova ul. č. 10/4, Prievidza, a to podľa § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
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vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadanom pozemku sa nachádza stavba – oplotenie
s betónovým základom vo vlastníctve nadobúdateľa – ţiadateľa, za cenu 100 €/m².
číslo: 242/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Pavla Marka, Ul. Tolstého 15/14, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5098/1
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951m 2 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie
inţinierskych sietí – plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 5221 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 572 m 2 a rodinného domu súp.č. 50
na parc.č. 5221;
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5098/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951m 2
strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – plynovej prípojky a strpieť
vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania
údrţby a opráv týchto inţinierskych sietí v rozsahu podľa zamerania geometrickým
plánom v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5221 zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 572 m 2 a rodinného domu súp.č. 50 na parc.č. 5221 pričom vecné
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku
mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky
trasy vedenia inţinierskych sietí a šírky jej ochranného pásma po oboch stranách,
a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 20,00 €/m 2 a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí,
bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto
vád, a tieţ uhradí pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania.
číslo: 243/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Bc. Stanislava Šúňa, trvalý pobyt Diviacka Nová Ves 495, o kúpu nehnuteľnosti pozemku parcela č. 2100/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m² na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou - vstup k nebytovým priestorom
vo vlastníctve ţiadateľa,
II.
neodporúča MsZ
schváliť prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2100/23, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3 m², na ktorom sa nachádza stavba – vstup k nebytovým priestorom vo
vlastníctve ţiadateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve Bc. Stanislava
Šúňa, trvalý pobyt Diviacka Nová Ves 495.
číslo: 244/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2100/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3
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II.

m² strpieť na ňom stavbu - vstup k nebytovým priestorom v prospech vlastníka stavby vstup k nebytovým priestorom a priľahlých nebytových priestorov a vecné bremeno
zodpovedajúce právu vlastníka stavby a tretích osôb uţívať predmetnú stavbu a priľahlý
pozemok s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2100/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3
m² strpieť na ňom stavbu - vstup k nebytovým priestorom v prospech vlastníka stavby vstup k nebytovým priestorom a priľahlých nebytových priestorov a vecné bremeno
zodpovedajúce právu vlastníka stavby a tretích osôb uţívať predmetnú stavbu a priľahlý
pozemok s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza vypočítanú ako násobok rozlohy pozemku v
m2 a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, na ktorom sa zriaďuje vecné
bremeno, určenej „Východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode
vlastníckeho práva (minimálne vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 150,00 €/m 2).

číslo: 245/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť spol. GENERALINVEST s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. Š. Moyzesa 1, o kúpu
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 450 m²
na účel výstavby spevnených plôch, prípadne výstavby – dobudovania existujúcej budovy
nízko podlaţnej stavby,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č.
90/1, v rozsahu výmery 450 m² podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre
spol. GENERALINVEST s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. Š. Moyzesa 1, za cenu 40,00 €/m²
na účel výstavby spevnených plôch a dobudovania existujúcej nízko podlaţnej budovy
ako polyfunkčnej budovy v súlade s platným územným plánom,
b) spôsob predaja nehnuteľnosti - pozemku uvedenom v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa s podmienkou doloţenia vizualizácie
projektu.
číslo: 246/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča 777/8
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria,
8119/27, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria,
spolu v rozsahu výmery 20 m² na účel postavenia garáţe;
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č.
8119/28, zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 8119/27, zastavané plochy a nádvoria
a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, pre Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ulica Š. Baniča 777/8, za cenu 29,27 €/m²,

12

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
b) spôsob predaja nehnuteľností – časti pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe mesto sa zaviazalo vlastníkom
nehnuteľností dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné
pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostanú za výkup od Slovenskej správy ciest.
číslo: 247/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča 777/8
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria,
8119/24, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria,
spolu v rozsahu výmery 20 m² na účel postavenia garáţe (za Antona Tomana a manţ.),
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č.
8119/28, zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 8119/24, zastavané plochy a nádvoria
a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, pre Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ulica Š. Baniča 777/8, za cenu 29,27 €/m²,
b) spôsob predaja nehnuteľností – časti pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe mesto sa zaviazalo vlastníkom
nehnuteľností dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné
pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostanú za výkup od Slovenskej správy ciest.
číslo: 248/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jozefa Gamana, Ul. M. Gorkého 218/33, Prievidza
1. o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/1 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí
– zemnej prípojky elektrickej energie a prípojky daţďovej kanalizácie
2. o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/1 strpieť na časti tohto prechod pešo a prejazd motorovými
vozidlami a
3. o povolenie vybudovať na pozemku parc.č. 4993/1 prístupovú cestu k stavbe
„skupinové garáţe Rad L.N. Tolstého“
a to všetko v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/16,
II.
odporúča MsZ
schváliť
1. zriadenie bezplatného vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
pozemku k.ú. Prievidza parc.č. 4993/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11881 m 2
strpieť na časti tohto pozemku (v mieste práva prechodu a prejazdu), uloţenie
inţinierskych sietí – zemnej prípojky elektrickej energie a prípojky daţďovej kanalizácie
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú,
2. zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11881 m2 strpieť
na časti tohto pozemku prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami na dobu neurčitú
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pričom vecné bremeno sa zriadi za
odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok rozlohy pozemku v m2 vecným bremenom zaťaţenej a ceny rovnajúcej sa 1/3
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ceny za predaj zaťaţeného pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo
výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m 2 a
3. aby mesto Prievidza ako vlastník
pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/1
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11881 m 2 povolilo vybudovať na pozemku
parc.č. 4993/1 prístupovú cestu k stavbe „skupinové garáţe Rad L.N. Tolstého“
a to všetko v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4993/16.
číslo: 249/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k.ú. Prievidza
parc.č. 4870/1, parc.č. 4875/1, parc.č. 4989, parc.č. 4990/1, parc.č. 4996/1, parc.č. 5004,
parc.č. 5009/1, parc.č. 5010 a parc.č. 5015 uloţenie inţinierskych sietí – tepelných
rozvodov v okruhu VS-20, časť sídliska Zapotôčky v Prievidzi v prospech spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza
II.
odporúča primátorke mesta
rokovať so spol. PTH, a. s., o vyporiadaní zvyšku pôvodných tepelných rozvodov, ktoré
zostali v zemi.
číslo: 250/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Romana Remiša a Ivety Remišovej, Lúčna ul. 22/18, Prievidza, vlastníkov
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/12 orná pôda s výmerou 551 m2, o doplnenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 403/05 zo dňa 20.12.2005 o súhlas
mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto pozemku a o zriadenie
bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému odvedenia daţďových
vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m2 a parc.č.
7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza za účelom
ukončenia realizácie stavby “Komunikácia pre lokalitu IBV Na Karasiny, Prievidza Sever –
doplnok č. 1 – I.etapa“,
II.
odporúča MsZ
schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 403/05 zo dňa
20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto
pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému
odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m 2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta
Prievidza takto:
- v časti I.:
sa za text „ ... a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ dopĺňa text „ ako aj
práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16 a súhlas s výstavbou miestnej komunikácie na parc.č. 7066/1“,
- v časti II.:
1. za text „ a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ sa dopĺňa text „ako aj
práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16,“
2. za text „ ...parc.č. 7066/12“ sa dopĺňa text „ a tieţ schvaľuje, aby Roman Remiš
a Iveta Remišová spolu s ďalším spoluvlastníkmi pozemkov na Bazovej ulici v Prievidzi

14

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
vybudovali na vlastné náklady miestnu komunikáciu na pozemku parc.č. 7066/1 v rozsahu
podľa zamerania geometrickým plánom, ktorú po kolaudácii odovzdajú do majetku
mesta Prievidza“.
číslo: 251/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť MUDr. Igora Honka a MUDr. Jeleny Honkovej, Ţiar č. 156, vlastníkov pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/9 orná pôda s výmerou 768 m 2 a parc.č. 7066/10 orná pôda
s výmerou 735 m 2, o doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 405/05
zo dňa 20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na
tomto pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia
systému odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná
pôda s výmerou 8502 m 2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m 2 vo vlastníctve
mesta Prievidza za účelom ukončenia realizácie stavby “Komunikácia pre lokalitu IBV Na
Karasiny, Prievidza Sever – doplnok č. 1 – I.etapa“,
II.
odporúča MsZ
schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 405/05 zo dňa
20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto
pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému
odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m 2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta
Prievidza takto:
- v časti I. sa za text „ a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ dopĺňa text „
ako aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16 a súhlas s výstavbou miestnej komunikácie na parc.č. 7066/1“
- v časti II.:
1. za text „ ...a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ sa dopĺňa text „ ... ako
aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16“
2. za text „ ...parc.č. 7066/9 a parc.č. 7066/10“ sa dopĺňa text „ ...a tieţ schvaľuje, aby
MUDr. Igor Honko a MUDr. Jelena Honková spolu s ďalšími spoluvlastníkmi pozemkov na
Bazovej ulici v Prievidzi vybudovali na vlastné náklady miestnu komunikáciu na pozemku
parc.č. 7066/1 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, ktorú po kolaudácii
odovzdajú do majetku mesta Prievidza“.
číslo: 252/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Miroslava Došeka a Mgr. Dáši Došekovej, Bazová ul. 692/17, Prievidza,
vlastníkov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/8 orná pôda s výmerou 431 m 2,
o doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 406/05 zo dňa 20.12.2005
o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná
pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto pozemku
a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému odvedenia
daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda s výmerou 8502
m2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza za
účelom ukončenia realizácie stavby “Komunikácia pre lokalitu IBV Na Karasiny, Prievidza
Sever – doplnok č. 1 – I.etapa“,
II.
odporúča MsZ
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schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 406/05 zo dňa
20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto
pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému
odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m 2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta
Prievidza takto:
- v časti I. sa za text „ ... a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ dopĺňa text
„ako aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16 a súhlas s výstavbou miestnej komunikácie na parc.č. 7066/1... „
- v časti II.
1. za text „ ...a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ sa dopĺňa text „ ... ako
aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16“,
2. za text „ ...parc.č. 7066/8“ sa dopĺňa text „ a tieţ schvaľuje, aby Ing. Miroslav Došek
a Mgr. Dáša Došeková spolu s ďalším spoluvlastníkmi pozemkov na Bazovej ulici
v Prievidzi vybudovali na vlastné náklady miestnu komunikáciu na pozemku parc.č.
7066/1 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, ktorú po kolaudácii
odovzdajú do majetku mesta Prievidza“.
číslo: 253/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého a Ing. Danice Glevitzkej, Bazová ulica 712/20
Prievidza, vlastníkov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/11 orná pôda s výmerou 840
m2, o doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 404/05 zo dňa
20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto
pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému
odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m 2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m2 vo vlastníctve mesta
Prievidza za účelom ukončenia realizácie stavby “Komunikácia pre lokalitu IBV Na
Karasiny, Prievidza Sever – doplnok č. 1 – I.etapa“,
II.
odporúča MsZ
schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 404/05 zo dňa
20.12.2005 o súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2, s výstavbou miestnej komunikácie na tomto
pozemku a o zriadenie bezplatného vecného bremena s právom umiestnenia systému
odvedenia daţďových vôd na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 7066/1 orná pôda
s výmerou 8502 m2 a parc.č. 7066/16 orná pôda s výmerou 261 m 2 vo vlastníctve mesta
Prievidza takto:
- v časti I. sa za text „ ... a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ dopĺňa text
„ako aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16 a súhlas s výstavbou miestnej komunikácie na parc.č. 7066/1“
- v časti II. sa
1. za text „ a práva prechodu po komunikácii na parc.č. 7066/1“ dopĺňa text „ako
aj práva umiestnenia systému odvedenia daţďových vôd na parc.č. 7066/1 a parc.č.
7066/16, ...“
2. za text „parc.č. 7066/11“ sa dopĺňa text „ a tieţ schvaľuje, aby Ing. Edmund
Glevitzký a Ing. Danica Glevitzká spolu s ďalším spoluvlastníkmi pozemkov na
Bazovej ulici v Prievidzi vybudovali na vlastné náklady miestnu komunikáciu na
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pozemku parc.č. 7066/1 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, ktorú po
kolaudácii odovzdajú do majetku mesta Prievidza“
číslo: 254/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jany Šmídovej Podluţanskej, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 714/71
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 804/1, ostatné plochy s výmerou 155 m² na
účel rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela E KN č.
804/1 pred ZMVN, ostatné plochy s výmerou 155 m² (podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom) pre Janu Šmídovú Podluţanskú, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl.
Clementisa 714/71, za cenu 50,00 €/m² na účel rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu
lepšieho prístupu,
b) spôsob predaja nehnuteľnosti - pozemku uvedenom v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa.
číslo: 255/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Tomáša Laluhu Pod Hrádkom 33, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Hradec parc. reg. E č. 944/3
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m 2 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie
inţinierskych sietí – plynovej, elektrickej a vodovodnej prípojky v prospech vlastníka
pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 463/3 trvalé trávne porasty s výmerou 812 m 2 a budúceho
rodinného domu,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
pozemku v k.ú. Hradec parc. reg. E č. 944/3 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911
m2 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – plynovej, elektrickej
a vodovodnej prípojky a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom
prevádzkovania a vykonávania údrţby a opráv týchto inţinierskych sietí v rozsahu podľa
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Hradec parc.č.
463/3 trvalé trávne porasty s výmerou 812 m 2 a budúceho rodinného domu, pričom vecné
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku
mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky
trasy vedenia inţinierskych sietí a šírky jej ochranného pásma po oboch stranách,
a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 10,00 €/m 2 a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí,
bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto
vád, a tieţ uhradí pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania.
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číslo: 256/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Jozefa Cibuľku, trvale bytom Handlová, Ruţová ul. č. 10 o majetkoprávne
vyporiadanie časti nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, zapísanej na LV 8326 ako EKN parc.č.
2529 s výmerou 1899 m 2, ktorá je vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, ktorej časť pozemku
(podľa skutočného zamerania geometrického plánu) uţíva mesto Prievidza bez právneho
dôvodu ako zeleň a chodník, a to formou finančnej náhrady vo výške 8,00 €/m 2,
II.
odporúča MsZ
schváliť vyporiadanie časti nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 8326 ako
EKN parc.č. 2529 s výmerou 1899 m 2, ktorá je vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, ktorej
časť pozemku (podľa skutočného zamerania geometrického plánu) uţíva mesto Prievidza
bez právneho dôvodu ako zeleň a chodník, a to formou finančnej náhrady vo výške 5,00
€/m2.
číslo: 257/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť Eugénie Skaloudovej, Michaely Szapuovej, Mikuláša Dérera o zámenu časti
pozemku v k.ú. Prievidza (pri CVČ na Ul. Novackého) parc.č. 3935, orná pôda vo
vlastníctve Eugénie Skaloudovej, Michaely Szapuovej, Mikuláša Dérera podľa príslušných
spoluvlastníckych podielov s výmerou 64,48 m2 a ďalších pozemkov : parc.č. 557/100,
orná pôda alebo parc.č. 8122/9, orná pôda, alebo parc.č. 7056/68, orná pôda spolu
s výmerou pribliţne 600 m 2, z ktorých jeden pozemok bude v rámci reštitúcie vydaný
Slovenským
pozemkovým
fondom do vlastníctva
ţiadateľov
v príslušných
spoluvlastníckych podieloch za časť pozemku v k.ú. Prievidza, parc.č. 7066/1, orná pôda
s výmerou pribliţne 800 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza a rozdiel vo výmere ţiadatelia
doplatia za cenu podľa znaleckého posudku
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámenu časti pozemku parc.č. 7066/1, orná pôda s výmerou pribliţne 800 m 2
v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza za pozemok parc.č. 3935, orná pôda vo
vlastníctve Eugénie Skaloudovej, Michaely Szapuovej, Mikuláša Dérera podľa príslušných
spoluvlastníckych podielov s výmerou 64,48 m 2 a pozemkov parc.č. 557/100, orná pôda
alebo parc.č. 8122/9, orná pôda, alebo parc.č. 7056/68, orná pôda spolu s výmerou
pribliţne 600 m 2, z ktorých jeden pozemok bude v rámci reštitúcie vydaný Slovenským
pozemkovým fondom do vlastníctva ţiadateľov v príslušných spoluvlastníckych podieloch.
číslo: 258/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť spol. Klasik 1, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Nábreţie A. Kmeťa 11, o nájom
nehnuteľnosti – časti oplotenia na MŠ Nábreţie sv. Cyrila 28, Prievidza na účel
umiestnenia reklamného zariadenia,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať nehnuteľnosť - časť oplotenia na MŠ
Nábreţie sv. Cyrila 28, Prievidza formou priameho nájmu s podmienkami:
a) účel vyuţitia nehnuteľnosti – umiestnenie jednostranného reklamného
zariadenia s rozmermi 5100 mm x 2400 mm,
b) nájomné – minimálne vo výške 169,29 €/rok
c) doba nájmu – neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
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číslo: 259/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti R – PD GROUP, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Murgaša č. 20/6
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parcely č. 9, zastavané plochy
a nádvoria, v
rozsahu výmery 108,35 m 2, na účel zriadenia vonkajšej terasy
s celoročným záberom,
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 spoločnosť R – PD
GROUP, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Murgaša č. 20/6 do nájmu nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parcely č. 9, zastavané plochy a nádvoria, v
rozsahu výmery 108 m 2, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy so záberom
pozemku počas celého roka pred prevádzkou kaviarne CAFE – BAR „EIMMY“ na Ul.
F. Madvu č. 11 v Prievidzi,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet
nájmu svojím umiestnením prislúcha k prevádzke kaviarne, ktorá zároveň tvorí
zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie
v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone
samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS – 65,
- za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m 2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.
a vo výške 0,02€/m 2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., uzavretia nájmu na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou,
III.
odporúča MsZ
schváliť pre spoločnosť R – PD GROUP, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Murgaša č.
20/6 nájom majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parcely č. 9, zastavané plochy
a nádvoria, v rozsahu výmery 108 m2, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy so
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou kaviarne CAFE – BAR
„EIMMY“ na Ul. F. Madvu č. 11 v Prievidzi,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet
nájmu svojím umiestnením prislúcha k prevádzke kaviarne, ktorá zároveň tvorí
zázemie
vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami
mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3, písm. h)
internej smernice mesta IS – 65,
za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m 2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.
a vo výške 0,02€/m 2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., uzavretia nájmu na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 260/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu, ţe v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 210/13 zo dňa 23. 4. 2013 bol dňa
09.05.2013 na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza
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II.

prenechať svoj majetok - čast pozemku par. číslo 5034/9 na ul. Hurbana 4, Prievidza vo
výmere 12 m², za účelom prevádzkovania celoročného vonkajšieho sedenia pred
prevádzkou „Evita“ pre Evu Štorcelovú, IČO: 40 837 335, so sídlom v Prievidzi, Ul. M.
Rázusa 34/15,
odporúča MsZ
schváliť pre Evu Štorcelovú, IČO: 40 837 335, so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Rázusa 34/15
nájom majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcelné č. 5034/9 (zastavané plochy
a nádvoria) s výmerou 12 m 2, nachádzajúcu sa na Ulici Hurbana 4 Prievidza, za účelom
prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku „Evita“ s celoročným záberom
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „Evita“, ktorá zároveň tvorí
zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie
v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3, písm.
h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa
môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia
vonkajšieho sezónneho sedenia alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom
(terasy) pred prevádzkou ţiadateľa;
- za podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m 2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo
výške 0,02 €/m 2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, ktoré boli 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: 261/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.04.2013 na
základe uznesenia MsZ č. 118/13 zo dňa 26.03.2013 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemku parcela č. 2374/10, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 30 m², odčlenenej GP č. 365/2012 z parcely č. 2374/7,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1576 m² nachádzajúci sa v komplexe
autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej.
V stanovenom termíne t.j. do 17.05.2013 do 10,00 h bol doručený jeden súťaţný návrh,
ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná.
II.
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.04.2013 na základe
uznesenia MsZ č. 118/13 zo dňa 26.03.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila spol.
SUPER TAXI-WHITE TAXI s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Jánošíkova ul. 1,
III.
ţiada primátorku mesta
uzavrieť nájomnú zmluvu so spol. SUPER TAXI-WHITE TAXI s.r.o., so sídlom Prievidza,
Jánošíkova 1, ktorej súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti
v obchodnej verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.04.2013 v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 118/13 zo dňa 26.03.2013 bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
-účel vyuţitia nehnuteľnosti – stanovisko taxi sluţby,
-nájomné – vo výške 401,50 €/m², t. j. 12 045,00 €/rok (splatné mesačne vo výške
1003,75 €),
-doba nájmu – 10 rokov.
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číslo: 262/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.05.2013 na
základe uznesenia MsZ č. 145/13 zo dňa 30.04.2013 o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy
na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to budovy - bývalý pavilón DJ
v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G.
Tajovského (pôvodne 20488 pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na
vzdelanie a výskum), na pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod
budovou, parcela č. 3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého
pozemku 3888/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 522 m², obidva pozemky
odčlenené Geometrickým plánom č. 58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m².
V stanovenom termíne t.j. do 17.05.2013 do 10,00 h boli doručené dva súťaţné návrhy
ktoré spĺňali podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná.
II.
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 02.05.2013 na základe
uznesenia MsZ č. 145/13 zo dňa 30.04.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila spol.
DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. T. Vansovej I. 519/35,
III.
ţiada primátorku mesta
uzavrieť kúpnu zmluvu so spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. T. Vansovej I.
519/35, ktorej súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností v obchodnej
verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.05.2013 v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 145/13 zo dňa 30.04.2013 bol vyhodnotený ako
vhodný s podmienkami:
- účel vyuţitia nehnuteľností – rekonštrukcia objektu na bytový dom a následný prenájom
bytov,
- kúpna cena 80 430,00 €,
- termín úhrady kúpnej ceny – do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
číslo: 263/13
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o tom, ţe Mestská rada uznesením č. 217/13 zo dňa 23.04.2013 vyhodnotila
priamy nájom o najvhodnejšiu cenovú ponuku na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom
nehnuteľnosti – časti pozemku, parcela č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 20
m², nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana, Prievidza, na účel umiestnenia novinového
stánku ako úspešný, vhodný návrh predloţila Jana Letavayová, trvalý pobyt Stará cesta
31/42, Kanianka
b) ţiadosť Jany Letavayovej, trvalý pobyt Stará cesta 31/42, Kanianka o výrub stromu,
ktorý jej bráni v umiestnení novinového stánku. Ţiadateľka je ochotná vykonať náhradnú
výsadbu primeraného rozsahu a zároveň ţiada o nájom menšej plochy na umiestnenie
novinového stánku s rozmermi 4 x 3 m
II.
odporúča primátorke mesta
a) udeliť súhlas na výrub stromu, ktorý bráni ţiadateľke v umiestnení novinového stánku,
b) uzavrieť nájomnú zmluvu s Janou Letavayovou, trvalý pobyt Stará cesta 31/42,
Kanianka na účel umiestnenia novinového stánku s rozmermi 4 x 3 m, t.j. 12 m² namiesto
pôvodne schválených 20 m².
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 21. 5. 2013
od 220 do 263

..............................................
Juraj Ohradzanský
overovateľ I.

....................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

....................................................
Ing. Peter Petráš
overovateľ II.

....................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
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