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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22.2.2012 

  od 46 do 70 
 
 

46. Vyhodnotenie uznesení MsR v Prievidzi 
47. Správa SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 

rok 2011 
48. Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2011 
49. Výstavba nájomných bytových domov v lokalite Necpaly 
50. Správa o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov za rok 2011 
51. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 

fyzických osôb 
52. Správa o aktivačnej činnosti v meste Prievidza za rok 2011 
53. Návrh na vyradenie a odpredaj šachovníc 
54. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011 
55. Ponuka na vytvorenie filmu „Pešia zóna v Prievidzi po 100 rokoch“ 
56. Návrh na delegovanie predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych 

vzťahov k nim – ROEP 
57. Ţiadosť Márie Bernátovej  o kúpu nehnuteľnosti 
58. Ţiadosť spol. PROGRES Bojnice, s. r. o., o kúpu pozemku pod bytovým domom 
59. Ţiadosť Jána Michaloviča o kúpu objektu bufetu Dráčik 
60. Ţiadosť spol. I.T.E.S.A., s. r o., na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve  
61. Zmeny v súvislosti s rozkopávkami verejných komunikácií 
62. Zmena uzn. MsR č. 314/11 a návrh na zmenu uzn. MsZ č. 243/11 (JIMBO Invest, s. r. o.) 
63. Ţiadosť Samosprávy domu na Ul. J. Roháča a Urbánkovej ul.  Prievidza o zriadenie 

vecného bremena 
64. Ţiadosť Petra Páleša o prehodnotenie výmery pozemku (schv. uzn. MsZ č. 340/11) 
65. Ţiadosť Petra Duvača a manţ. o kúpu časti pozemku 
66. Ţiadosť Zumera Kučeru o nájom časti pozemku 
67. Ţiadosť Vilmy Vojtechovej o nájom pozemku 
68. Zníţenie minimálnej  výšky nájomného  nehnuteľností na Ul. J. Hollého stanovenú uzn. 

MsR č. 304/11 
69. Zrušenie uzn. MsR č. 9/12 a č. 22/12 – nesprávne identifikovanie parciel – pozemky pre 

Taxisluţbu 
70. Návrh na zverejnenie zámeru mesta – prenájom troch parkovacích miest pred OD Vtáčnik 

a dvoch parkovacích miest na Kláštornej ulici 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22.2.2012 

  od 46 do 70 
 
číslo: 46/12 
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., 33/II., 35/II., 101/II., 107/III.b), 163/II., 189/II.,  245/II., 276/IV, 353/II., 

374/II. a)b), 396/II.a)b)c)d), 399/II. III., 400/III., 409/II.a)c), 443/III., 458/II.  
 
rok 2012:4/II. a)c), 5/II.c), 11/II.III.IV, 16/II., 23/II., 24/II., 34/III., 36/II. 
 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
rok 2011: 77/II., 223/III., 276/II.III.b), 354/II., 392/II., 400/II., 405/II., 407/II., 408/II., 414/II., 

473/II.III. 
 rok 2012: 4/II b), 5/II. a)b), 6/II., 10/II., 11/V., 12/II., 15/II., 17/III., 34/IV., 35/II. 
 

IV. ruší uznesenie:    
 2011: 409/II.b) 
 

 
číslo: 47/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu SAD, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie 
január – december 2011, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu SAD, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD 
Prievidza za obdobie január – december 2011. 
 

číslo: 48/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011. 
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číslo: 49/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) informáciu o moţnosti výstavby štyroch nájomných bytových domov mestom 
Prievidza v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica,  v k. ú. Prievidza s tým,                      
ţe v I.   etape budú postavené dva nájomné bytové domy z prostriedkov dotácie 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do výšky 20% 
oprávnených nákladov a pôţičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) 
do výšky 80 % oprávnených nákladov, 

b) informáciu o vplyve pôţičky zo ŠFRB na celkový dlh mesta (§ 17 ods. 8 zákona č. 
583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – do celkového dlhu 
sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého ŠFRB na výstavbu obecných 
nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene 
ročného nájomného za obecné nájomné byty), 

c) návrh, aby realizáciu výstavby I. etapy - dvoch nájomných bytových domov 
zabezpečovalo ako investor mesto Prievidza s tým, aby výstavba bola 
podmienená získaním finančných prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy, 
výstavby a  regionálneho rozvoja SR a podpory prostredníctvom úveru zo ŠFRB, 
spolu vo výške 100 %, pričom výstavba nájomných bytov by bola realizovaná 
v rozsahu (v počte) prislúchajúcom objemu poskytnutých finančných prostriedkov, 

d) návrh, aby mesto podalo ţiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a  regionálneho rozvoja SR a ţiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB na 
výstavbu bytových domov a vybudovanie technickej infraštruktúry k predmetným 
bytovým domom,  

e) informáciu o tom, ţe finančné prostriedky na realizáciu výstavby dvoch  nájomných 
bytových domov a infraštruktúry k nim, budú schválené v rozpočte mesta na rok 
2012, 

f) čestné prehlásenie, ţe v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza oznámi túto skutočnosť 
ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie, 

g) zhotoviteľom stavby dvoch nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – 
Gazdovská ulica, ako aj príslušných inţinierskych sietí, bude Správa majetku 
mesta Prievidza, s.r.o., podnik so 100% - tnou účasťou mesta, 

II.         odporúča MsZ  

                   schváliť 
a)  výstavbu I. etapy - dvoch bytových domov s  nájomnými bytmi  (v celkovej  výmere 

podlahovej plochy 2 bytových domov 2619,2 m2 a rozpočtovým       nákladom na 

dva  bytové domy vo výške 2 215 051,60 € s DPH) mestom Prievidza v lokalite 

Necpaly – Gazdovská ulica, v k. ú. Prievidza, za  podmienky získania dotácie vo 

výške 20 % a podpory prostredníctvom úveru zo  ŠFRB vo výške  80 % a výstavbu 

technickej vybavenosti (v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní z  26. októbra 2010) s rozpočtovým nákladom  

446 263,09 € s DPH k predmetným bytovým domom (čo zahŕňa miestnu 

komunikáciu s verejným  osvetlením, vodovod a kanalizáciu) z čoho výška dotácie 

na obstaranie  technickej vybavenosti je 113 667,54 € a vlastné zdroje z rozpočtu 

mesta vo výške  332 595,55 €;  

b) podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov z 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do výšky  20% 
oprávnených nákladov a poskytnutie pôţičky zo ŠFRB do výšky  80 % 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
  

 

 

 

4 

oprávnených nákladov, a podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 
technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. z 26.októbra 2010 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, 

c) čerpanie schválených výdavkov na výstavbu dvoch bytových domov a k nim 
prislúchajúcej technickej vybavenosti v rozpočte mesta na rok 2012 je podmienené 
výškou získaných finančných zdrojov z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR,  

d) vlastné finančné prostriedky z rozpočtu mesta na kofinancovanie ostatnej 
technickej vybavenosti k predmetným nájomným domom s rozpočtovým     
nákladom vo výške 77 507,08 € s DPH (z toho 27 700,60 € s DPH na prípojku NN 
a 49 806,48 € s DPH na parkovisko)  

e) záväzok mesta Prievidza vo výške splácania úveru, t.j. istina a úroky, pričom 
v rozpočte mesta mesto na tento účel vyčlení finančné prostriedky a zabezpečí ich 
pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB, 

f) zábezpeku na zabezpečenie úveru zo ŠFRB bankovou zárukou a zriadením 
záloţného práva v prospech ŠFRB k novopostavenej nehnuteľnosti a pozemku,  

g) výstavbu I. etapy – dvoch bytových domov s nájomnými bytmi mesto Prievidza 
v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica v k.ú. Prievidza za podmienok stanovených 
zákonom č. 443/2010 Z.z. z 26.októbra 2010 o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní a následné prideľovanie bytov do nájmu len nájomcom, ktorí 
spĺňajú podmienky na pridelenie stanovené zákonom č.443/2010 Z.z., 

h) čestné prehlásenie, ţe v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza oznámi túto skutočnosť ŠFRB 
aj s priznanou výškou dotácie, 

i) zhotoviteľom stavby dvoch nájomných bytových domov v lokalite Necpaly – 
Gazdovská ulica, ako aj príslušných inţinierskych sietí bude Správa majetku mesta 
Prievidza, s.r.o., podnik so 100% - tnou účasťou mesta, 

j) v prípade schválenia úveru zo ŠFRB na výstavbu dvoch nájomných bytových 
domov zapracovať splátky do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu so 
ŠFRB; 
 

III. odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie MsZ č. 19/III./IV/2011,  

IV. odporúča MsZ 
schváliť, ţe  

celkové príjmy  rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 sa zvyšujú o sumu  
2 738 822,00 €  takto: kapitálové príjmy z dotácií zo ŠR  sa zvyšujú o sumu 
556 678,00 €, finančné operácie príjmové sa zvyšujú o úver zo ŠFRB vo výške 
1 772 041,00 € a o úver z rozpočtu mesta vo výške 410 103,00 € na kofinancovanie 
ostatnej technickej vybavenosti k predmetným dvom nájomným bytovým domom;                                                                                       
celkové výdavky   rozpočtu mesta v roku 2012 sa zvyšujú o sumu  2 738 822,00 € , a 
to v kapitálových výdavkoch programu 14 - Bývanie.     

Celková bilancia rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 sa  po uţ zapracovaných 
rozpočtových opatreniach  č.1 a 2, schválených v kompetencii primátorky mesta, a  na 
základe uvedeného  mení a zvyšuje takto:  
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Celkové príjmy spolu  :             28 296 080,00 € 

v tom: 

Beţné príjmy                                  22 504 033,00 € 

Kapitálové príjmy                              3 074 693,00 € 

Finančné operácie príjmové             2 717 354,00 € 

Celkové výdavky spolu  :             28 296 080,00 € 

v tom: 

Beţné výdavky                               21 117 551,00 € 

Kapitálové výdavky                          5 681 311,00 € 

Finančné operácie výdavkové         1 497 218,00 € 

V. odporúča MsZ 
splnomocniť JUDr. Katarínu Macháčkovú, primátorku mesta Prievidza, k uzatváraniu 
všetkých zmluvných a úverových vzťahov súvisiacich so zabezpečovaním výstavby 
nájomných bytov. 

 
číslo: 50/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 
podnetov za rok 2011, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu 
a iných podnetov za rok 2011. 
 

číslo: 51/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č. 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb; 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k internej smernici č. 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1. 4. 2012 s pripomienkami: 
- v bode 2 v odseku 2.1.4 sa za text... „v plnom rozsahu“  dopĺňa text „zástupca 

primátora mesta“ 
- v bode 7.  v odseku 3. 2 sa vypúšťa text v zátvorke „(2. vydanie)“, 
- v Prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických 

osôb  v bode 2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb písm. d) výška odmeny pre 
zapisovateľky komisií, VVO a zapisovateľky zo stretnutí s obyvateľmi sa zvyšuje na        
10,00 €/zasadnutie. 

 
číslo: 52/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
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Správu o aktivačnej činnosti v meste Prievidza vykonávanej nezamestnanými obyvateľmi 
mesta – uchádzačmi o zamestnanie poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi za rok 2011. 

 
číslo: 53/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na vyradenie a následný odpredaj 2 kusov malých šachovníc s rozmermi 3,2 m x 
3,2 m,  v celkovej obstarávacej cene 5 043,10 eur, spoločnosti TERMONT – SK, s.r.o., so 
sídlom         v Prievidzi, Lúčna ul. č. 12, nakoľko ZŠ na Ul. energetikov a ZŠ na 
Rastislavovej ul. po fyzickej obhliadke šachovníc stratili záujem o ich ďalšie vyuţitie            
(ZŠ na Rastislavovej ul. má záujem len o sadu malých figúrok, v obstarávacej  cene 
1 278,87 eur); 

II.         odporúča  primátorke mesta  
a) odovzdať do správy ZŠ na Rastislavovej ul. formou písomného protokolu sadu malých 

figúrok v obstarávacej cene 1 278,87 eur, 
b) vyradiť 2 malé šachovnice  z evidencie majetku mesta, 
c) ponúknuť a v prípade záujmu odpredať spoločnosti BVH, spol. s r.o., (MINIGOLF  

Prievidza) so sídlom v Prievidzi, Ul. stavbárov 21, 1 malú šachovnicu s rozmermi           
3,2 m x 3,2 m a 1 sadu malých figúrok za cenu 51,00 eur, 

d) v prípade, ţe dôjde k odpredaju 1 malej šachovnice spoločnosti BVH, spol. s r.o., so 
sídlom v Prievidzi,  odpredať zvyšnú  1 malú šachovnicu  spoločnosti TERMONT – Sk, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Lúčna ul. č. 12, za celkovú cenu 51,00 eur, pri stanovení 
ktorej sa vychádzalo z návrhu ţiadateľa, pričom cena je vypočítaná z ceny za výkup 
kovového šrotu s pripočítaním DPH,        

e) v prípade, ţe nedôjde k odpredaju 1  malej šachovnice  spoločnosti BVH, s.r.o., so 
sídlom v Prievidzi,   odpredať  2 kusy malých šachovníc  spoločnosti TERMONT – Sk, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi,  za celkovú cenu 102,00 eur, pri stanovení ktorej sa 
vychádzalo z návrhu ţiadateľa, pričom cena je vypočítaná z ceny za výkup kovového 
šrotu s pripočítaním DPH,        

f) v prípade, ţe k odpredaju nedôjde, zabezpečiť ich likvidáciu odovzdaním do zberných 
surovín na zošrotovanie. 

 
číslo: 54/12 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011. 
 

číslo: 55/12 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ponuku p. Mariána Švidroňa na vytvorenie filmu „Pešia zóna v Prievidzi po 100 rokoch“ 
filmový dokument, 

II. neodporúča primátorke mesta 
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta prijať ponuku na vytvorenie filmu „Pešia 
zóna v Prievidzi po 100 rokoch“  s tým, ţe ţiadateľ môţe poţiadať Ministerstvo kultúry SR 
o grand na vytvorenie filmu.  
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číslo: 56/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh na delegovanie predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych 
vzťahov k nim – ROEP podľa zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v  z.n.p. za mesto Prievidza;  

II. odporúča primátorke mesta 
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom v  z.n.p.  pre Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra 
Prievidza, delegovať JUDr. Róberta Pietrika, vedúceho právnej kancelárie mesta 
Prievidza, za predsedu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim 
– ROEP. 

 
číslo: 57/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť Márie Bernátovej, bytom Opatovce nad Nitrou č. 582, o kúpu nehnuteľnosti - 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2565/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 131 
m2, odčlenenej z parcely č. 2565/1 Geometrickým plánom č. 165/2011. Na predmetnom 
pozemku sa nachádza prístavba k objektu vo vlastníctve ţiadateľky (predchádzajúci 
vlastník Ján Korec), 

II.    odporúča MsZ 
schváliť predaj nehnuteľnosti – pozemku  v  k. ú. Prievidza, parcela č. 2565/8, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, odčlenenej z parcely č. 2565/1 Geometrickým 
plánom č. 165/2011 pre Máriu Bernátovú, bytom Opatovce nad Nitrou č. 582, a to podľa § 
9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadanom pozemku sa nachádza prístavba k objektu 
v spoluvlastníckom podiele kupujúcej na parcele č. 2563, vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu 100,00 €/m2. 

 
číslo: 58/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, Ul. A. Hlinku č. 
15,  v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, na   
Malookruţnej ul. v Prievidzi súpisné č. 1924, postaveného na parcele č. 116/6 v k. ú. 
Prievidza: 

- Štefan Hromada, trvale bytom: Rastislavova ul. 413/5, Prievidza 

- Boţena Hromadová, trvale bytom: Rastislavova ul. 413/5,  Prievidza 

- VALENTTI, s.r.o., sídlo: Bojnická cesta 45/A, Prievidza 

- Ing. Ľubomíra Zdzieblová, trvale bytom: Sládkovičova ul. 24/24, Prievidza 

- Alexandra Ollerová, trvale bytom: Ul. J. Kráľa 178/26, Prievidza 

- Rastislav Kupčok, trvale bytom: Ul. A. Rudnaya 213/28, Prievidza 

- Jana Kupčoková, trvale bytom: Ul. A.  Rudnaya 213/28, Prievidza 

- Nikoleta Kučerova, trvale bytom: SNP 51/18, Lehota pod Vtáčnikom 

o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 116/6, zastavané plochy a nádvoria  vo  
výmere  221 m2,  na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým domom 
súpisné č. 1924 postaveným v rámci informačného memoranda spoločnosťou PROGRES 
Bojnice, s. r. o., Bojnice); 

II.  odporúča MsZ 
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schváliť predaj pozemku parcela č. 116/6 vo výmere 221 m2  v k. ú. Prievidza, v zmysle § 
9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení v spoluvlastníckych podieloch 
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Malookruţnej ul. 
v Prievidzi súpisné č. 1924, postaveného na parcele č. 116/6 v k. ú. Prievidza 
za cenu 4,979 €/m2, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod bytovým 
domom: 

- Štefan Hromada a Boţena Hromadová, trvale bytom: Rastislavova ul. 413/5,Prievidza 

v podiele 938/6168 (byt č. 1) a v podiele 175/6168 (garáţ č. 5)  
t j. spolu v podiele 1113/6168 za sumu   198,56 €; 

- VALENTTI s.r.o., sídlo: Bojnická cesta 45/A, Prievidza; 

v podiele 904/6168 (byt č. 2)  
t. j. spolu v podiele 904/6168 za sumu  161,27 €; 

- Ľubomíra Zdzieblová, trvale bytom: Sládkovičova ul. 24/24, Prievidza 

v podiele 922/6168 (byt č. 3) a v podiele 222/6168 (garáţ č. 3) 
t. j. spolu v podiele 1144/6168 za sumu  204,08 €, 

- Alexandra Ollerová, trvale bytom: Ul. J. Kráľa, Prievidza 

v podiele 892/6168  (byt č. 4) a 222/6168 (garáţ č. 4) 
t. j. spolu v podiel 1114/6168 za sumu  198,74 €; 

- Rastislav Kupčok a Jana Kupčoková, trvale bytom: Ul. A. Rudnaya 213/28,Prievidza 

v podiele 899/6168 (byt č. 5) a 196/6168 (garáţ č. 1); 

t. j. spolu v podiele 1095/6168 za sumu  195,35 €; 
      -     Nikoleta Kučerková, trvale bytom: SNP 51/18,  Lehota pod Vtáčnikom 
 v podiele 630/6168 (byt č. 6) a 168/6168 (garáţ č. 6) 
 t.j. spolu v podiele 798/6168 za sumu  142,36 €. 
 
číslo: 59/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie  

ţiadosť Jána Michaloviča, bytom Prievidza, Urbánkova ulica 7/6, o kúpu objektu bufetu 
Dráčik zapísaného v evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako „rekreačná chata zo 
ţrďoviny“, na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 27 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, a to za účelom vyuţitia na 
prevádzku občerstvenia; 

II. odporúča MsZ 
schváliť 

a) zámer mesta Prievidza predať objekt bufetu Dráčik zapísaného v evidenčnej karte 

hmotného majetku mesta ako „rekreačná chata zo ţrďoviny“, na pozemku v k. ú. 

Prievidza, parcela č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m², za 

účelom vyuţitia na prevádzku občerstvenia za cenu 6 000 € a detské zariadenia – 

pruţinová hojdačka, zostava s tunelom, domček so šmýkalkou a prevaţovačka za 

cenu 4 000 €, pre Jána Michaloviča, bytom Prievidza, Urbánkova ul. č. 7/6, za 

podmienok: 

- zachovania účelu zariadenia a investovania pre zlepšenie kvality objektu 

s komplexnou starostlivosťou o detské ihrisko, športové zariadenia nachádzajúce 

sa v blízkom okolí predávajúceho objektu 

- zabezpečenia plnenia bezpečnostných a hygienických noriem, 

- zabezpečenia prístupu pre verejnosť bez akéhokoľvek časového obmedzenia 

- zriadenia predkupného práva v prospech mesta,  
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- v zmysle kúpnej zmluvy musí kúpnu cenu uhradiť do 15 dní, v prípade odstúpenia 

od zmluvy kúpna cena za stavbu bufetu Dráčik zostane mestu ako zmluvná 

pokuta. Zmluva bude predloţená správe katastra na zavkladovanie aţ po úhrade 

všetkých platieb (vrátane detských zariadení na ihrisku schválených na odpredaj) 

b) spôsob predaja nehnuteľnosti- objektu bufetu Dráčik zapísaného v evidenčnej karte 

hmotného majetku mesta ako „rekreačná chata zo ţrďoviny“, na pozemku v k. ú. 

Prievidza, parcela č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m² 

a detských zariadení - pruţinová hojdačka, zostava s tunelom, domček so šmýkalkou 

a prevaţovačka, ako dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Internej smernice mesta Prievidza č. 65 pretoţe medzi základné úlohy mesta patrí 

podľa § 4 odst. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov okrem iného povinnosť vytvárať a chrániť zdravé podmienky 

a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, chrániť ţivotné prostredie, ako aj 

vytvárať podmienky na telesnú kultúru a šport, čo bude pri prevádzkovaní bufetu 

Dráčik zabezpečovať Ján Michalovič.    

číslo: 60/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť spoločnosti I.T.E.S.A, s.r.o., na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve s mestom 
Prievidza, v ktorej sa obe zmluvné strany zaviaţu, ţe po ukončení realizácie predmetnej 
stavby, mesto ako vlastník pozemku parcela č. 5036/1, predá spoločnosti I.T.E.S.A., 
s.r.o., resp. vlastníkovi bytov a nebytových priestorov v zrealizovanej stavbe, pozemok 
pod zrealizovanou stavbou a zodpovedajúci podiel na prístupovej ceste k objektu, za 
úradnú cenu obvyklú stanovenú MsZ Prievidza určenú na nepodnikateľské účely; 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou I.T.E.S.A., s.r.o., v ktorej sa 
obe zmluvné strany zaviaţu, ţe po ukončení realizácie predmetnej stavby, mesto ako 
vlastník pozemku parcela č. 5036/1, predá spoločnosti I.T.E.S.A., s.r.o., resp. vlastníkovi 
bytov a nebytových priestorov v zrealizovanej stavbe, pozemok pod zrealizovanou 
stavbou a zodpovedajúci podiel na prístupovej ceste k objektu, 

III.        ukladá právnej kancelárii 
 preveriť zmluvné vzťahy so spol. NORT Slovakia, s. r. o. 
 
číslo: 61/12 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie  

návrh na prehodnotenie systému odplaty za rozkopávky v prípade, ţe pozemok nie je vo 
vlastníctve mesta, ale rozkopávka  poškodí miestnu komunikáciu, 

II.         ukladá prednostovi MsÚ  
a)     prehodnotiť výšku sadzby dane za uţívanie verejného priestranstva  - rozkopávky a 

umiestnenie zariadení pre stavebné a údrţbárske práce, 
b)   pripraviť návrh na zmenu VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach             

v znení doplnkov č. 1 aţ 7 v súvislosti s odplatou za rozkopávky na komunikáciách 
vo vlastníctve mesta, 

III. ţiada právnu kanceláriu 
pripraviť vzor písomného záväzku pre ţiadateľa o rozkopávku, ktorý bude tvoriť prílohu 
k ţiadosti. 
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číslo: 62/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesení MsR č. 314/11 v bode II. písmeno b) zo dňa 
23.08.2011 a MsZ č. 243/11 v bode III. písmeno b) zo dňa 30.08.2011 vypustiť pôvodný 
text a nahradiť ho novým, z dôvodu zmeny výmery pozemku zabratého spoločnosťou 
JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, na základe GP č. 30/2012, na ktorom sa 
nachádza časť stavby a bezprostredne priľahlá plocha vo vlastníctve spoločnosti; 

II. mení  
uznesenie MsR č. 314/11 zo dňa 23.8.2011 v bode II. písmeno b) takto: 
pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa textom: 
prevod  nehnuteľností – pozemkov  v  k. ú. Prievidza, parcela č. 5009/5, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 11 m2, parcela č. 5009/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
22 m2 a parcela č. 5009/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, spolu vo výmere  
40 m2, odčlenených z parcely č. 5009/1 Geometrickým plánom č. 30/2012 pre spoločnosť 
JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, a to podľa § 9a ods.8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzhľadom 
na skutočnosť, ţe na ţiadanom pozemku sa nachádza časť objektu vo vlastníctve 
spoločnosti na parcele č. 5009/2, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu  200,00 €/m2 s podmienkou, ţe pozemok, parcela 
č. 5009/7 pod existujúcim schodiskom nebude zastavaný a ani ţiadnym iným spôsobom 
nebude znemoţnený prístup pod schodisko; 

III.   odporúča MsZ  
     schváliť zmenu uznesenia č. 243/11 zo dňa 30.8.2011 v bode III. písmeno b) takto: 

pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa textom: 
„prevod  nehnuteľností – pozemkov  v  k. ú. Prievidza, parcela č. 5009/5, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 11 m2, parcela č. 5009/6, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 22 m2 a parcela č. 5009/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, spolu 
vo výmere  40 m2, odčlenených z parcely č. 5009/1 Geometrickým plánom č. 30/2012 pre 
spoločnosť JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, a to podľa 
§ 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadanom pozemku sa nachádza časť objektu 
vo vlastníctve spoločnosti na parcele č. 5009/2, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu 200,00 €/m2, za účelom 
majetkoprávneho usporiadania pozemkov s podmienkou, ţe pozemok, parcela č. 5009/7 
pod existujúcim schodiskom nebude zastavaný a ani ţiadnym iným spôsobom nebude 
znemoţnený prístup pod schodisko. 

 
číslo: 63/12 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Samosprávy domu č. 1771, č. 1772 a č. 1773, Ul. J. Roháča č.1 - č.11 a  
Urbánkova ul. č. 2 – č.10 Prievidza o zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia 
inţinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5036/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemkom a objektom bytových domov č. 1771, č. 1772 
a č. 1773 na Ul. J. Roháča a Urbánkovej ul. v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 5037/1, 
parc.č. 5037/3 a parc.č. 5037/4,     

II.      neodporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – plynovej 
prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5036/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
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k pozemkom a objektom bytových domov č. 1771, č. 1772 a  č. 1773 na Ul. J. Roháča a  
Urbánkovej ul. v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 5037/1, parc.č. 5037/3 a parc.č. 5037/4, 
za účelom zriadenia alternatívneho zdroja vykurovania (plynovej kotolne),  a to v rozsahu 
podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku a objektu bytových 
domov č. 1771, č. 1772 a č. 1773 na Ul. J. Roháča a Urbánkovej ul. v Prievidzi 
a v prospech vlastníka alebo správcu inţinierskej siete, vzhľadom na prijatú Koncepciu 
rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. 

 
číslo: 64/12 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Petra Páleša, bytom Prievidza, Ul. J. Záborského č. 10, o prehodnotenie výmery 
pozemku v zmysle ţiadosti o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza z parcely č. 2857/18, 
ku ktorej bolo prijaté uzn. MsZ č. 340/11 zo dňa 29. 11. 2011; 

II.        trvá  
na plnení uznesenia MsZ č. 340/11 zo dňa 29. 11. 2011 s tým, ţe ţiadateľovi bude 
ponúknutá moţnosť  úhrady kúpnej ceny formou splátkového kalendára v zmysle Internej 
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj  a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 65/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Petra Duvača a manţ., bytom Lesná ul. č. 2, Prievidza o kúpu časti pozemku          
v k. ú. Hradec, z  parcely č. 15, záhrada vo výmere pribliţne 177 m2, na účel 
majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod časťou budovy a bezprostredne 
priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov,  

II. odporúča MsZ 
schváliť  
a)  zámer   mesta   Prievidza   predať pozemok   v  k. ú. Hradec,  parcela č. 15, záhrada    

vo výmere  435 m2,  na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku  pod časťou      
budovy a bezprostredne priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov,   za 
cenu 10,00€/m2, pre Petra Duvača a manţ. Marcelu, bytom Lesná ul. č. 2, Prievidza, 
s úhradou kúpnej ceny formou splátkového kalendára v zmysle Internej smernice č. 65 
– Pravidlá pre predaj  a nájom majetku mesta Prievidza;  

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Hradec,  parcela č. 15, záhrada  vo výmere  435 m2             

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nakoľko ide o dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného 
tým, ţe ţiadaný pozemok sa nachádza pod časťou budovy a je bezprostredne priľahlý 
k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, čím 
zabezpečujú namiesto mesta poskytovanie verejnoprospešných sluţieb – správu  
a údrţbu verejnej zelene. 

 
číslo: 66/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Zumera Kučeru, Ulica A. Škarvana 365/4, Prievidza, o nájom časti  pozemku  v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. 1835/6 vo výmere 16 m2, nachádzajúceho sa na kriţovatke 
Rastislavovej ulice, Ulice G. Švéniho a Námestia slobody, za účelom – umiestnenia  
vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou „Zmrzliny“, ktoré bude pozostávať zo 
slnečníka, stola a stoličiek; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 
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- zámer prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 
1835/6 vo výmere 16 m2, nachádzajúcu sa na kriţovatke Rastislavovej ulice, Ulice G. 
Švéniho a Námestia slobody, za účelom umiestnenia  vonkajšieho sezónneho sedenia 
pred prevádzkou „Zmrzliny“;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „Zmrzliny“, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Zumer Kučera 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; 

- a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. 
do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou - ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zámere mesta prenechať 
do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zumera Kučeru, 
Ulica A. Škarvana 365/4, Prievidza; 

III. odporúča  MsZ  
- schváliť nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 1835/6 vo 

výmere 16 m2, nachádzajúcu sa na kriţovatke Rastislavovej ulice, Ul. G. Švéniho 
a Námestia slobody, za účelom umiestnenia  vonkajšieho sezónneho sedenia pred 
prevádzkou „Zmrzliny“, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „Zmrzliny“, 
ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom bude Zumer Kučera 
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 a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,07 

€/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia 
nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre Zumera Kučeru, Ul. A. 
Škarvana 365/4, Prievidza. 

 

číslo: 67/12  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Vilmy Vojtechovej, Ul. J. Francisciho 17/2, Prievidza, o nájom časti  pozemku  v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. 5009/1 vo výmere 10,2 m2, nachádzajúceho sa na Ul. Ľ. 
Ondrejova, za účelom – umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas 
celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 
- zámer prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 

5009/1 vo výmere 10,2 m2, nachádzajúcu sa na Ul. Ľ. Ondrejova, za účelom 
umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka pred 
prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „KEBAB“, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Vilma Vojtechová 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; 
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- a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. 
do 15.10, vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4 príslušného 
kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou - ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vilmu Vojtechovú, Ul. J. Francisciho 17/2, 
Prievidza; 

III. odporúča MsZ  
schváliť nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5009/1 vo 
výmere 10,2 m2, nachádzajúcu sa na Ul. Ľ. Ondrejova, za účelom umiestnenia  
vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou 
„KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý 
k prevádzke „KEBAB“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia a na ktorom 
bude Vilma Vojtechová 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 a to za podmienok - nájomného 
v minimálnej výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., vo výške 0,02 
€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia 
nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre Vilmu Vojtechovú, Ul. 
J. Francisciho 17/2, Prievidza. 

 
číslo: 68/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie zníţiť pre prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v oplotenom areáli na Ulici J. Hollého 2, uvedených v uznesení MsR č. 304/11 zo dňa 
23.8.2011, v bode III., minimálnu výšku nájomného 2 000,- €/mesačne, ktorá bola 
stanovená týmto uznesením pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaţe. Návrh je 
predloţený v súlade s úlohou, ktorá právnej kancelárii vyplynula z uznesenia MsR 
č. 460/11 zo dňa 22.11.2011, bod II. (riešiť prenájom nehnuteľností prostredníctvom 
realitných kancelárií, nakoľko nebol v stanovenej lehote doručený ţiadny súťaţný návrh 
na uzavretie nájomnej zmluvy). 

II. odporúča primátorke mesta 
zníţiť minimálnu výšku nájomného 2 000 €/mesačne stanovenú uznesením MsR 
č. 304/11 zo dňa 23.8.2011, v časti  III. na novú minimálnu výšku nájomného                 
1000,00 €/mesiac a zmeniť  dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na dobu 
podľa dohody, 

III. mení 
uzn. MsR č. 304/III/11 zo dňa 23. 8. 2011 takto: text „na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, s minimálnou výškou nájomného 2 000,- €/mesačne“ sa vypúšťa 
a nahrádza textom „na dobu podľa dohody, s minimálnou výškou nájomného 1000,00 
€/mesiac“. 

 
číslo: 69/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

- informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
18.01.2012, prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela 
č. 2221/1 a časť pozemku parcela č. 2221/25, spolu vo výmere 36 m2 na Kláštornej ulici, 
s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, formou priameho nájmu podľa § 9a 
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestskej 
rady v Prievidzi č. 9/12 zo dňa 03.01.2012 a č. 22/12 zo dňa 17.01.2012, boli doručené 
dve obálky.  

- návrh komisie, ktorá zasadala za účelom posudzovania otvárania obálok súťaţných 
návrhov nájomného na priamy nájom dňa 21.2.2012, zrušiť uznesenie MsR č. 9/12 zo dňa 
03.01.2012 a č. 22/12 zo dňa 17.01.2012 z dôvodu, ţe v zverejnenom zámere prenechať 
do nájmu majetok mesta bol nesprávne identifikovaný majetok – parcelné čísla, 

II. ruší 
uznesenie MsR č. 9/12 zo dňa 03.01.2012 a č. 22/12 zo dňa 17.01.2012 z dôvodu, ţe 
v zverejnenom zámere prenechať do nájmu majetok mesta bol nesprávne identifikovaný 
majetok mesta – parcelné čísla.  

 
číslo: 70/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh komisie, ktorá zasadala za účelom posudzovania otvárania obálok súťaţných 
návrhov nájomného na priamy nájom dňa 21.2.2012, zverejniť nový zámer prenechať 
do nájmu majetok mesta Prievidza spôsobom priameho nájmu na tri parkovacie 
miesta pred Obchodným domom Vtáčnik. 

b) návrh komisie zverejniť zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza 
spôsobom priameho nájmu na dve parkovacie miesta na Kláštornej ulici pri 
Piaristickom kostole, 

II. odporúča primátorke mesta 
a) prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela 

č. 2221/1, časť pozemku parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1 
v zmysle snímky, ktorá bude súčasťou nového zámeru prenechať do nájmu majetok 
mesta Prievidza spôsobom priameho nájmu, spolu vo výmere 36 m2 na Kláštornej ulici 
v Prievidzi pred Obchodným domom Vtáčnik, na účel zriadenia a uţívania 3 
parkovacích miest pre taxi sluţbu formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 
v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň na dobu určitú 
päť rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou, ţe nájomca musí byť 
drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxisluţby a tri parkovacie miesta na pozemkoch 
parcela č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 sa prenechajú do nájmu spoločne;  

b) prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela 
č. 2130/7, v zmysle snímky, ktorá bude súčasťou zámeru prenechať do nájmu majetok 
mesta Prievidza spôsobom priameho nájmu, spolu vo výmere 24 m2 na Kláštornej ulici 
v Prievidzi pri Piaristickom kostole, na účel zriadenia a uţívania 2 parkovacích miest 
pre taxi sluţbu formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň na dobu určitú päť rokov s 1-
mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou, ţe nájomca musí byť drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxisluţby a 2 parkovacie miesta na pozemku parcela č. 2130/7 sa 
prenechajú do nájmu spoločne;  

III. odporúča  primátorke mesta 
a) zverejniť zámer mesta v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenechať do nájmu časť pozemku parcela 
č. 2221/1, časť pozemku parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1 
v zmysle snímky, ktorá bude súčasťou nového zámeru prenechať do nájmu majetok 
mesta Prievidza spôsobom priameho nájmu, spolu vo výmere 36 m2 na Kláštornej ulici 
v Prievidzi pred Obchodným domom Vtáčnik, na účel zriadenia a uţívania 3 
parkovacích miest pre taxi sluţbu formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 
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v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň na dobu určitú 
päť rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou, ţe nájomca musí byť 
drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxisluţby a tri parkovacie miesta na pozemkoch 
parcela č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 sa prenechajú do nájmu spoločne a zverejniť 
lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 13. 4. 2012 do 12.00 h;  

b) zverejniť zámer mesta v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov prenechať do nájmu časť pozemku parcela 
č. 2130/7, v zmysle snímky, ktorá bude súčasťou zámeru prenechať do nájmu majetok 
mesta Prievidza spôsobom priameho nájmu, spolu vo výmere 24 m2 na Kláštornej ulici 
v Prievidzi pri Piaristickom kostole, na účel zriadenia a uţívania 2 parkovacích miest 
pre taxi sluţbu formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň na dobu určitú päť rokov s 1-
mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou, ţe nájomca musí byť drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxisluţby a 2 parkovacie miesta na pozemku parcela č. 2130/7 sa 
prenechajú do nájmu spoločne a zverejniť lehotu na doručenie cenových ponúk 
záujemcov do 13.4. 2012 do 12.00 h.  

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

Ing. Peter Petráš          JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
    overovateľ I.             overovateľ II. 

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

     asistentka prednostu MsÚ 
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