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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22.5.2012 
  od 180 do 220 

 
 

180. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania 
plagátov na území mesta Prievidza 

181. Informácia o záujme súčasného prevádzkovateľa kaviarne Talia pokračovať v nájme 
182. Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2011 
183. Ţiadosť Jána Hlinku o súhlas s pouţitím a zverejnením erbu mesta Prievidza 
184. Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy 

hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov za rok 2011 

185. Príloha č. 1 k IS č. 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových 
domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám 

186. Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2011 
187. Riešenie právnych vzťahov so SSE – Distribúcia, a.s., ohľadom umiestnenia trafostaníc 
188.  Úprava platu primátorky mesta 
189. Úprava odmeny zástupcu primátorky mesta 
190. Úprava platu hlavnej kontrolórky mesta 
191. Informácia právnej kancelárie ohľadom zvýšeného počtu ţiadostí o nájom pozemkov 

v meste Prievidza 
192. Návrh výpovede Komisionárskej zmluvy uzatvorenej so spol. TEZAS, s. r. o. 
193. Výročná správa spol. BIC Prievidza, s. r. o., za rok 2011 
194. Informácia o zloţení a fungovaní Dozornej rady spol. BIC Prievidza, s. r. o. 
195. Návrh IS č. 70 – Štatút rady mladých 
196. Rokovanie so spol. ADVANCE INVESTMENTS, a. s., ohľadom výšky nájomného za 

pozemky 
197. Vyhodnotenie priameho nájmu – umiestnenie fotovoltaických elektrární 
198. Ţiadosť  OZ – ZPVAŢ Ľalia o nájom nehnuteľností 
199. Ţiadosť Dany Dorníkovej o nájom nehnuteľností 
200. Ţiadosť spol. STAVMAT.MONT, s. r. o., o nájom nehnuteľností 
201. Ţiadosť spol. BAUTECH, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
202. Ţiadosť spol. ROC, a. s., o kúpu pozemku 
203. Ţiadosť spol. SLOVTAIN, s.r.o., o kúpu pozemku 
204. Ţiadosť spol. SLOVTAIN, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
205. Ţiadosť Richarda Vardţíka o kúpu časti pozemku 
206. Ţiadosť o zrušenie vecného bremena  s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných 

rozvodov 
207. Ţiadosť spol. DAK KIABA, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
208. Ţiadosť spol. TELECOMPROJEKT, s. r. o., Bratislava o zriadenie vecného bremena 
209. Ţiadosť OZ ZPVAŢ – Ľalia o kúpu nehnuteľností 
210. Ţiadosť Eduarda Moţdţena o kúpu časti pozemku 
211. Ţiadosť Daniely Plevkovej o kúpu časti nehnuteľností 
212. Ţiadosť Lukáša Geţíka a Ivana Geţíka o kúpu časti pozemku 
213. Ţiadosť Martina Stašjaka a Márie Stašjakovej o zriadenie vecného bremena 
214. Ţiadosť Ing. Alice Šnircovej o zriadenie vecného bremena 
215. Návrh MsR na udelenie súhlasu pre Ing. Alicu Šnircovú 
216. Ponuka na predaj pozemku vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku 
217. Usporiadanie právnych vzťahov s COOP Jednota SD 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
  

 

 

 

2 

218. Informácia o zrušení ţiadosti podanej S. Zajíčekom a manţ. o dokúpenie časti pozemku 
219. Ţiadosť OZ Vtáčničiari o poskytnutie finančného príspevku na podporu účasti súboru 

Vtáčnik na medzinárodnom festivale v Nemecku 
220. Dopravné riešenie v súvislosti so zásobovaním ZŠ na Ul. P. Dobšinského 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22.5.2012 
  od 180 do 220 

 
 

číslo: 180/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania 
plagátov na území mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania 
plagátov na území mesta Prievidza. 
 

číslo: 181/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu, ţe súčasný prevádzkovateľ a nájomca kaviarne Tália v priestoroch Domu 
kultúry v Prievidzi firma HAVEM, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, má záujem pokračovať   
v nájomnom vzťahu a naďalej prevádzkovať kaviareň, 

II. trvá  
 na uznesení MsR č. 136/12 zo dňa 17. 4. 2012, ktorým MsR uloţila riaditeľke KaSS  

 a) rokovať s najúspešnejším uchádzačom Jánom Kočkom, bytom Prievidza,  
o podmienkach nájomnej zmluvy na prenájom kaviarenských priestorov v Dome kultúry 
v Prievidzi, 
b)  ukončiť nájomný vzťah so súčasným nájomcom kaviarenských priestorov v  Dome 
kultúry v Prievidzi.    
 

číslo: 182/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2011, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia,           
n. o., za rok 2011. 
 

číslo: 183/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jána Hlinku, bytom Partizánske, Okruţná ul. č. 933/26 o súhlas s pouţitím 
a zverejnením erbu mesta Prievidza na pripravovaných internetových stránkach, na 
ktorých budú uvádzané charakteristiky obcí a miest Slovenska, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
komunikovať  so ţiadateľom  Jánom Hlinkom ohľadom prezentácie nových internetových 
stránok, na ktorých budú uvádzané charakteristiky obcí a miest Slovenska. 
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číslo: 184/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov za rok 2011, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy 
o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení 
účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov za rok 2011. 

 
číslo: 185/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Prílohu č. 1 k Internej smernici č. 69 - Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Prílohu č. 1 k Internej smernici č. 69 - Pravidlá pre predaj bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým 
a právnickým osobám. 
 

číslo: 186/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2011, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2011. 
 

číslo: 187/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o záujme spol. Stredoslovenská energetika  – Distribúcia, a. s., Ţilina o kúpu 
časti pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Prievidza, a to za účelom umiestnenia 
stavieb – trafostaníc,  

II. ukladá právnej kancelárii 
rokovať so spol. Stredoslovenská energetika  – Distribúcia, a. s., Ţilina 
ohľadom odpredaja časti pozemkov  za účelom umiestnenia stavieb – trafostaníc  za cenu 
40,00 €/m2.  
 

číslo: 188/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie 
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011 (ďalej v texte iba 
„zákon“, alebo v príslušnom gramatickom tvare); 

II.         odporúča MsZ zrušiť 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 178/11 ku dňu 31.12.2011; 

III.        odporúča MsZ schváliť  
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stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení účinnom od 01.01.2012, pričom stanovuje: 

      plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona, 
zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % 
a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 635 €). Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

 
číslo: 189/12 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné 
obdobie v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; 

II.         odporúča MsZ  
zrušiť uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 179/11 ku dňu 31.12.2011; 

III.        odporúča MsZ  
schváliť  stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta podľa § 25 ods. 9 zákona                 
č. 369/1990 Zb. v platnom znení  na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátora 
mesta (pričom plat sa vypočíta z platu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR              
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení účinnom od 01.06.2011, zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR            
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení účinnom od 01.06.2011) a mesačné vyplácanie odmeny.  
Zástupcovi primátorky mesta patrí takto stanovená odmena (presná výška 2 363 €) za 
kaţdú riadne uskutočnenú činnosť mesta. Predpokladom pre výplatu platu bude mesačný 
výkaz o odpracovaných hodinách podľa času výkonu funkcie – maximálne do výšky 
ustanoveného mesačného pracovného času. 
 

číslo: 190/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie platu hlavnej kontrolórky mesta Prievidza; 
II. odporúča MsZ 

zrušiť   uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 109/11 ku dňu 31.12.2011; 
III. odporúča MsZ 

schváliť v zmysle  § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom 
znení hlavnej kontrolórke mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok  a koeficientu 
podľa počtu obyvateľov mesta s účinnosťou od 01.01.2012. 

 
číslo: 191/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu právnej kancelárie ohľadom zvýšeného počtu ţiadostí o nájom pozemkov 
v meste Prievidza, podávaných za účelom vykladania tovaru pred prevádzkarňami a za 
účelom zriadenia parkovacích miest, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, ţe 
motívom ich predloţenia je snaha zabezpečiť si vyuţívanie pozemkov mesta slúţiacich 
ako verejné priestranstvá za niţšie sadzby; právna kancelária navrhuje, aby tieto ţiadosti 
boli riešené odstúpením na útvar vydávajúci povolenia na záber verejného priestranstva,  

II. ukladá právnej kancelárii 
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ţiadosti o nájmy pozemkov, ktoré svojim účelom nespĺňajú kritériá v zmysle Internej  
smernice mesta č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, odstúpiť 
príslušnému organizačnému útvaru, ktorý zabezpečí ich riešenie formou záberu verejného 
priestranstva v súlade s VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach. 

 
číslo: 192/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

výpovedné dôvody uvedené v návrhu listu na vypovedanie Komisionárskej zmluvy zo dňa 
01.10.2010 uzavretej s obchodnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., predloţenú 
dôvodovú správu, právne stanovisko vypracované advokátskou kanceláriou, informáciu 
o podanom návrhu na súd obchodnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. na vydanie 
predbeţného opatrenia, skutočnosť, ţe vypovedaním komisionárskej zmluvy končí 
platnosť Nájomnej zmluvy zo dňa 02.01.2002 (uzavretá so spoločnosťou TEZAS, spol. 
s r.o. a mestom Prievidza - do práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy vstúpila 
v súlade s uznesením MsZ č. 181/06 spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., 
s účinnosťou od 01.07.2006);  

II.        odporúča MsZ  
schváliť vypovedanie Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou 
spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov k 31.12.2012 v zmysle čl. 
IV. ods. 2 písm.b) komisionárskej zmluvy, z dôvodu podstatného porušenia 
komisionárskej zmluvy – porušenie ust. čl. V. ods. 2 písm. d, f, g, r) komisionárskej 
zmluvy; 

III.       odporúča MsZ 
a) poveriť primátorku mesta vypovedaním Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 
uzavretej s obchodnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov 
k 31.12.2012, a podľa potreby vypovedať aj ostatné zmluvy uzavreté s obchodnou 
spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., ktoré majú logickú súvislosť so zabezpečovaním 
činností súvisiacich s komisionárskou zmluvou; 
b) poveriť primátorku mesta uzatvorením komisionárskych zmlúv, prípadne iných zmlúv 
podobného charakteru, najmä so spoločnosťami a organizáciami, v ktorých má mesto 
Prievidza majetkovú účasť alebo je ich spoluzakladateľom, prípadne s inými osobami za 
podmienky dodrţania zákona o verejnom obstarávaní, za účelom zabezpečenia všetkých 
povinností a starostlivosti o majetok vyplývajúcich najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. 

 
číslo: 193/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výročnú správu spoločnosti BIC Prievidza, s. r. o., za rok 2011, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie Výročnú správu spoločnosti BIC Prievidza, s. r. o., za rok 2011. 
 
číslo: 194/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Informáciu týkajúcu sa zloţenia a fungovania Dozornej rady spol. BIC Prievidza, s. r. o., 
II. ukladá právnej kancelárii 
 a) preveriť zloţenie Dozornej rady spol. BIC Prievidza, s. r. o., 

b) vyţiadať písomné stanoviská zástupcov mesta, ktorí boli uznesením č. 362/10 zo dňa 
21. 12. 2010  schválení MsZ do Dozornej rady BIC Prievidza, s. r. o.: Ing. Romana 
Gondu, Ing. Jozefa Stopku a Ing. Ladislava Ješíka, k súhlasu členstva v dozornej rade.  
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číslo: 195/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice č. 70 –  Štatút rady mladých,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť Internú smernicu č. 70 – Štatút rady mladých s pripomienkami:  

- v Čl. 3 ods. 3  v písmene c) sa text „1 zástupca za základné školy“ vypúšťa a nahrádza 
textom: „2 zástupcovia za základné školy“ v písmene f) sa text „1 zástupca za umelecké 
kolektívy“ vypúšťa a nahrádza textom „ 2 zástupcovia za umelecké kolektívy“;  

- v Čl. 4 ods. 6 sa dopĺňa písmeno f) s textom „zánikom trvalého pobytu v meste Prievidza“ 
a písmeno g) s textom „zánikom rady mladých“. 
 

číslo: 196/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., so sídlom v Ţiline, Ul. J. Vuruma 8 o nájom 
pozemkov v k.ú. Prievidza, parcela č. 1184/81 a 2374/7, zastavané plochy a nádvoria 
spolu vo výmere 1603 m2, nachádzajúcich sa pod stavbami a časťami stavieb komplexu 
autobusovej stanice v meste Prievidza na účel prevádzkovania a zabezpečovania 
prímestskej, mestskej a diaľkovej autobusovej dopravy; spoločnosť navrhuje výšku 
nájomného 6 000,00 €/rok; 

II.  ţiada zástupcu primátorky mesta a právnu kanceláriu 
rokovať so spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., so sídlom v Ţiline, Ul. J. Vuruma 8,o 
vyššej finančnej čiastke za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami a časťami 
stavieb autobusových nástupíšť na autobusovej stanici v Prievidzi. 

 
číslo: 197/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol dňa 03.05.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok 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), a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
strechy školských budov a nehnuteľností vyuţívaných na športové účely v správe 
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v minimálnej výmere 4500 m2, na 
účel umiestnenia fotovoltaických elektrární, s minimálnou výškou nájomného 
0,05 €/m2/rok, na dobu určitú – 20 rokov, mohli záujemcovia doručiť do 21.05.2012 do 
8.00 h cenové ponuky. V stanovenom termíne nebola doručená ţiadna obálka s cenovou 
ponukou. 
 

číslo: 198/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť občianskeho zdruţenia Zdruţenie prirodzeného ţivota a výchovy (ZPVAŢ) – 
„ĽALIA“, o.z., Ul. J. Jesenského 4/6, Prievidza, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – 
nebytových priestorov v rozsahu výmery 264,59 m2, t.j. triedy s priľahlými miestnosťami 
na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej 
ulici III. 134/34, vedenej v KN Správy katastra Prievidza na LV č. l na parcele č. 2553/1 so 
súpisným číslom 30134 a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1 v rozsahu 
výmery 983,50 m2 na účel činnosti občianskeho zdruţenia odo dňa 01.07.2012. 
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(Zdruţenie poţiadalo o ukončenie nájomnej zmluvy č. 01/2011/Š dohodou ku dňu 
30.06.2012, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov – tried s priľahlými 
priestormi v pavilóne materskej školy na Ulici Š. Závodníka, súp. č. 20488, na parcele č. 
3888.); 

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 občianske zdruţenie 
Zdruţenie prirodzeného ţivota a výchovy (ZPVAŢ) – „ĽALIA“, o.z., Ul. J. Jesenského 4/6, 
Prievidza do nájmu majetok mesta  
- a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 264,59 m2, 

t.j. triedu s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v 
objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej v KN Správy katastra 
Prievidza na LV č. l na parcele č. 2553/1 so súpisným číslom 30134 a pozemok 
v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1– zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 
výmery 983,50 m2 na účel činnosti občianskeho zdruţenia, 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi 
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť 
zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať 
podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej 
kultúry a športu, 

- za podmienok – nájmu na dobu určitú, od 01.07.2012 do 30.6.2013, nájomného vo 
výške 1,00 €/rok a zálohových platieb za energie a sluţby, ktoré budú 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;  

III. odporúča MsZ 
schváliť pre občianske zdruţenie Zdruţenie prirodzeného ţivota a výchovy (ZPVAŢ) – 
„ĽALIA“, o.z., Ul. J. Jesenského 4/6, Prievidza 
- nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – nebytových priestorov v rozsahu výmery 

264,59 m2, t.j. triedy s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých 
detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej v KN 
Správy katastra Prievidza na LV č. l na parcele č. 2553/1 so súpisným číslom 30134 
a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1– zastavané plochy a nádvoria, 
v rozsahu výmery 983,50 m2 na účel činnosti občianskeho zdruţenia,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať 
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať 
podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej 
kultúry a športu, 

- za podmienok – nájmu na dobu určitú, od 01.07.2012 do 30.6.2013, nájomného vo 
výške 1,00 €/rok a zálohových platieb za energie a sluţby.  

 
číslo: 199/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Dany Dorníkovej, Obuvnícka ul. č. 251, Oslany, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku parcela č. 1936/3 (ostatné plochy), vo výmere 5 m2 - 
nachádzajúcej sa na Ulici M. Mišíka, za účelom prevádzkovania stánku na predaj novín, 
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časopisov a tabakových výrobkov. (Predchádzajúci nájomca  – Arba Trade, spol. s r.o., 
Štúrova 1, Bojnice - poţiadal o ukončenie nájomnej zmluvy č. 04/1181/01/2006.);  

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 Danu Dorníkovú, 
Obuvnícka ul.  251, Oslany do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 1936/3 (ostatné plochy), vo 

výmere 5 m2 - nachádzajúcu sa na Ulici M. Mišíka, za účelom prevádzkovania stánku 
na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, 
písm. c) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného 
zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup 
k tejto stavbe,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-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; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre Danu Dorníkovú, Obuvnícka ul. 251, Oslany nájom majetku mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 1936/3 (ostatné plochy), vo 
výmere 5 m2 - nachádzajúcu sa na Ulici M. Mišíka, za účelom prevádzkovania stánku 
na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov,  

- 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 
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. c) 
internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto 
stavbe,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 200/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti STAVMAT.MONT, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, Bánovce nad 
Bebravou, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – časť pozemku a mestskej 
komunikácie na parcele č. 1460/1 (LV O), vo výmere 97,5 m2, nachádzajúcich sa na 
Nábreţí J. Kalinčiaka 5, za účelom opravy parkovacích plôch na vlastné náklady; 

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 
STAVMAT.MONT, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, Bánovce nad Bebravou do nájmu 
majetok mesta  
- a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku a mestskej komunikácie na 

parcele č. 1460/1, vo výmere 97,5 m2, nachádzajúce sa na Nábreţí J. Kalinčiaka 5, za 
účelom opravy parkovacích plôch na vlastné náklady, 
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- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu slúţi ako parkovacia plocha pred administratívnou budovou vo vlastníctve 
ţiadateľa, ktorý ju navrhuje opraviť na vlastné náklady, 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 nakoľko tak mesto v zmysle § 4, ods. 3, písm. f) 
tohto zákona okrem iného „zabezpečuje výstavbu a údrţbu ....miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev,.....“,  

- za podmienok – nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, vo výške 
1,00 €/rok, za podmienky, ţe parkovacie plochy ţiadateľ najskôr opraví na vlastné 
náklady, vybuduje chodník, ktorý fyzicky oddelí parkovisko a jestvujúcu cestu a 
bezodplatne odovzdá zhodnotený majetok do majetku mesta - ktoré budú 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;  

III. odporúča MsZ 
schváliť pre spoločnosť STAVMAT.MONT, s.r.o., Trenčianska cesta 887/52, Bánovce nad 
Bebravou 

- nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – časť pozemku a mestskej komunikácie na 
parcele č. 1460/1, vo výmere 97,5 m2, nachádzajúcich sa na Nábreţí J. Kalinčiaka 5, 

za účelom opravy parkovacích plôch na vlastné náklady, 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu slúţi ako parkovacia plocha pred administratívnou budovou vo vlastníctve 
ţiadateľa, ktorý ju navrhuje opraviť na vlastné náklady, 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 nakoľko tak mesto v zmysle § 4, ods. 3, písm. f) 
tohto zákona okrem iného „zabezpečuje výstavbu a údrţbu ....miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev,.....“,  

- za podmienok – nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, vo výške 
1,00 €/rok za podmienky, ţe parkovacie plochy ţiadateľ najskôr opraví na vlastné 
náklady, vybuduje chodník, ktorý fyzicky oddelí parkovisko a jestvujúcu cestu a 
bezodplatne odovzdá zhodnotený majetok do majetku mesta. 
  

číslo: 201/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť   spoločnosti   BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. E. M. Šoltésovej            
č. 227  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza,  z neknihovanej PK parcely  č. 2227/2, iné 
plochy vo výmere 16 m2, na účel vytvorenia parkoviska pre osobné automobily pred 
administratívnou budovou vo vlastníctve spoločnosti,  

II.   odporúča MsZ 
schváliť  
a)  zámer   mesta   Prievidza   predať pozemok   v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 1460/6, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, z neknihovanej PK parcely č. 2227/2, 
odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2011, na účel vytvorenia parkoviska pre osobné 
automobily pred administratívnou budovou vo vlastníctve ţiadateľa,  za cenu 51,789 €/m2, 
pre spoločnosť BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, s tým, ţe  spoločnosť uţ 
uhradila v zmysle Kúpnej zmluvy č. 43/01 zo dňa 04.12.2001 za časť predmetného 
pozemku vo výmere 14 m2 kúpnu cenu vo výške 724,95 € (21 840,- Sk – uhradená dňa 
18.12.2001), s podmienkou vybudovania chodníka, ktorý fyzický oddelí parkovisko 
a jestvujúcu cestu; 
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b)  spôsob  predaja   pozemku  v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 1460/6,   zastavané plochy      
a nádvoria   vo výmere  30 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 odôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k susediacim  nehnuteľnostiam  vo   vlastníctve   spoločnosti,   ktorá   sa  oň   riadne 
stará,  vytvorí  parkovacie   miesta   a zároveň   vybuduje chodník, čím v zmysle § 4 ods. 
3,   písm. f) a g) zákona  č. 369/90 Zb.  zabezpečujú  namiesto  mesta verejnoprospešné 
sluţby  a vytvárajú  bezproblémový  pohyb  a vhodné  podmienky  obyvateľom mesta. 

 
 
číslo: 202/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spol. ROC, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3C/3,  
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1835/27, vo výmere pribliţne 41,7 m² 
na účel rozšírenia parkoviska pred UniCredit Bankou Slovakia, a.s.,  

b) o zámenu pozemkov parcela č. 1835/28 vo výmere pribliţne 309,3 m² vo vlastníctve 
mesta za pozemky parcela č. 2088/14 a 2088/15 vo vlastníctve spol. ROC, a.s., spolu 
vo výmere pribliţne 309,3 m² na účel zapustenia autobusovej zastávky a vybudovania 
jednotných terás po vzore schválenom mestom Prievidza pre novovybudované 
montované mobilné obchodné jednotky v súlade s koncepciou schválenou mestom 
Prievidza; 

II. ukladá právnej kancelárii 
rokovať so spol. ROC, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3C/3, o usporiadaní 
všetkých zmluvných  vzťahov s mestom Prievidza (upustenie od zámeru vybudovania 
kongresovej sály, odstránenie a nahradenie predajných stánkov pri objekte ROC, kúpa 
a zámena pozemkov). 

 
číslo: 202/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spol. SLOVTAIN s.r.o., so sídlom v Prievidzi,  Košovská cesta 23, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m², na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej 
nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa,  

II.  odporúča MsZ  
a) schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, 
parcela č. 1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m²,  za cenu 250,00 €/m2, pre spol. 
SLOVTAIN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, na účel  majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, 
b) schváliť spôsob  predaja nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, 
ostatná plocha vo výmere 41 m² ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov moţno prevádzaný pozemok povaţovať za taký, ktorý svojim umiestnením 
a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a nie je vhodné tento previesť na tretie 
osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 
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číslo: 204/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. SLOVTAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch parcela č. 1944/21, ostatná plocha vo výmere 114 m² 
a parcela č. 1944/22, ostatná plocha vo výmere 695 m² s právom cesty, na účel prístupu 
zásobovacím vozidlám pre prevádzku polyfunkčného objektu súpisné č. 2724 na parcele 
č. 1944/7 vo vlastníctve ţiadateľa,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela č. 1944/21, ostatná plocha vo 
výmere 114 m² a parcela č. 1944/22, ostatná plocha vo výmere 695 m² na účel prístupu 
zásobovacím vozidlám pre prevádzku polyfunkčného objektu na parcele č. 1944/7 vo 
vlastníctve spol. SLOVTAIN s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23. 

 
číslo: 205/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Richarda Vardţíka, bytom Prievidza,  Koceľová ul. č. 195/6, o kúpu  časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
pribliţne 363 m2, na účel výstavby skladových alebo výrobných priestorov,  

II. odporúča  MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku  v k. ú. Prievidza,  z parcely č. 
3591/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom (pribliţne 363 m2), na účel výstavby skladových alebo výrobných 
priestorov, formou priameho predaja, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.  

 

číslo: 206/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Ţiadosť spoluvlastníkov objektu bývalej prevádzkovej budovy PK-3 na zrušenie vecného 
bremena s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných rozvodov v objekte na Lúčnej 
ulici č. 12 v Prievidzi,  súp.č. 30157 (bývalá PK-3),  na pozemku v k.ú. Prievidza parc. č. 
2563, ktoré bolo zriadené vkladom do katastra nehnuteľností a zapísané ako ťarcha na 
liste vlastníctva č. 8821; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zrušenie vecného bremena s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných 
rozvodov v objekte na Lúčnej ulici č. 12 v Prievidzi,  súp.č. 30157 (bývalá PK-3),  na 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.2563, ktoré bolo zriadené vkladom do katastra 
nehnuteľností a zapísané ako ťarcha na liste vlastníctva č. 8821. 

 
číslo: 207/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti DAK KIABA, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. A. Hlinku č. 483/1,  
o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 6652/33, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere pribliţne 1 186 m2, na účel vybudovania spevnenej plochy; 

II. ţiada zástupcu primátorky mesta a právnu kanceláriu 
rokovať so spoločnosťou DAK KIABA, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. A. Hlinku č. 
483/1,  ohľadom plnenia podmienok kúpnych zmlúv č. 53/04 a 36/08  a o vybudovaní 
nových parkovacích miest v rámci sídliska Necpaly.  
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číslo: 208/12 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  TELECOMPROJECT spol. s r.o., Bratislava, zastupujúcej investora 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, o zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia 
inţinierskych sietí – zemného telefónneho kábla a zemných telefónnych prípojok na 
pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 1494 na Ulici Ľ. Podjavorinskej, parc.č. 1644 na Ulici 
A.T.Sitnianskeho, parc.č. 1683 na Ulici S.H.Vajanského a parc.č. 1596 na Východnej ulici 
v Prievidzi;   

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 1494 a parc.č. 1644 a ako uţívateľa pozemkov v k.ú. 
Prievidza parc.č. 1683 a parc.č. 1596, na ktoré list vlastníctva nie je zaloţený a na ktorých 
sa nachádzajú komunikácie vo vlastníctve mesta Prievidza, strpieť na týchto pozemkoch 
a mestských komunikáciách umiestnenie inţinierskych sietí – zemného telefónneho kábla 
a zemných telefónnych prípojok  a strpieť vstup na tieto pozemky  v ktoromkoľvek čase za 
účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a  opráv týchto inţinierskych sietí, 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka telefónnych 
káblov a telefónnych prípojok s tým, ţe 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  40,00 €/m2 
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 závad, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka, alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto závad,  a tieţ uhradí pokutu vo 
výške 150 eur za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 209/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť občianskeho zdruţenia Zdruţenie prirodzeného ţivota a výchovy - ĽALIA, so 
sídlom v  Prievidzi, Ul. J. Jesenského  č. 4/6,  o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza na 
Ul. Ľ. Štúra č. 12, a to budovy zariadenia núdzového bývania, súpisné č. 20036,  na 
pozemku  parcela č. 1072 a pozemkov,  parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2, na účel zriadenia 
sídla zdruţenia; 

II.    odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 
12,  a to budovy zariadenia núdzového bývania, súpisné č. 20036,  na pozemku  parcela 
č. 1072 (na LV č. 1 ako dom techniky) a pozemkov,  parcela č. 1072, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2,  
formou  obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia:   zmiešané    územie  s  prevaţne   mestskou   štruktúrou -  postupná  

funkčná  prestavba  IBV na polyfunkčné územie s  prevahou vybavenosti, sluţieb, 
obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania (bez výrobnej činnosti); 

2.  kúpna cena:   minimálne vo výške 159 140,00 €; 
3. termín úhrady kúpnej ceny:   do 15 dní  od  podpísania  kúpnej  zmluvy. 
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  

 
číslo: 210/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Eduarda Moţdţena, bytom Malinová č. 42, o kúpu časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, časť z parcely č. 4870/1, ostatné plochy vo výmere pribliţne 80 m2, na účel 
modernizácie predajne pre potreby zákazníkov formou prístavby k jestvujúcemu objektu;  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely               
č. 4870/1, ostatné plochy vo výmere pribliţne 80 m2.  

 
číslo: 211/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Daniely Plevkovej, Trenčianska ul. 594/16, Nováky: 
a)  o kúpu časti nehnuteľností v k.ú. Prievidza z vlastníctva mesta Prievidza  formou 
priameho predaja, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, a to:   
1. časť budovy nachádzajúcej sa v areáli materskej školy na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi,   
súp. č.  20488 na parc.č. 3888 v  rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej 
mapy; 
2. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa pod 
budovou materskej školy uvedenej v  bode 1,  
3. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa v mieste 
vstupu do budovy materskej školy uvedenej v bode 1, v rozsahu podľa vyznačenia na 
snímke z katastrálnej mapy; 
b)  o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prístupu po pozemku parc.č. 
3844/2 a časť parc.č. 3888, k budove materskej školy súp. č. 20488 na parc.č. 3888 
v rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy;   

II.    neodporúča  MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať časti nehnuteľností zo svojho vlastníctva, ktoré sa 
nachádzajú    v k.ú. Prievidza, a to 
1. časť budovy nachádzajúcej sa v areáli materskej školy na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi,  
súp.č.  20488 na parc.č. 3888 v  rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy 
2. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa pod 
budovou materskej školy uvedenej v  bode 1,  
3. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa v mieste 
vstupu do budovy materskej školy uvedenej v bode 1, v rozsahu podľa vyznačenia na 
snímke z katastrálnej mapy,  
b) zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prístupu po pozemku parc.č. 3844/2 
a časti pozemku parc.č. 3888 vo vlastníctve mesta Prievidza k budove materskej školy  
súp. č. 20488 na parc.č. 3888 v rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy 
v prospech ţiadateľky.  

   
číslo: 212/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Lukáša Geţíka a Ivana Geţíka, Šípkova ul. 170/15, Kanianka o kúpu časti 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4990/1 ost.pl. vo výmere 13856 m2 , ktorého vlastníkom 
je mesto Prievidza, a to za účelom vybudovania prístavby k polyfunkčnému objektu súp.č.  
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1921 na parc.č. 4990/4 vo vlastníctve ţiadateľov vo výmere asi 252 m2 podľa zamerania 
geometrickým plánom, 

II.    neodporúča  MsZ 
schváliť predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4990/1 ostatná plocha vo výmere 
13856 m2 , ktorého vlastníkom je mesto Prievidza, a to za účelom vybudovania prístavby 
k polyfunkčnému objektu súp. č. 1921 na parc.č. 4990/4 vo vlastníctve ţiadateľov vo 
výmere asi 252 m2 podľa zamerania geometrickým plánom.  

 

číslo: 213/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Martina Stašjaka a Márie Stašjakovej, Jánošíkova ul. 69/3, Prievidza o zriadenie 
vecného bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, z dôvodu jediného prístupu z mestskej komunikácie 
k rodinnému domu a pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2890/1 a parc.č. 2890/2 vo 
vlastníctve ţiadateľov,    

 II.     neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 2857/52 vo vlastníctve mesta Prievidza, 

III. ukladá právnej kancelárii 
rokovať s vlastníkmi priľahlých nehnuteľností  o ponuke mesta predať pozemok v k. ú. 
Prievidza, parc. č.  2857/52. 

  
číslo: 214/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Alice Šnircovej, Medzibrieţková ul. č.  6, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2670/1 vo vlastníctve 
mesta Prievidza, z dôvodu prístupu mechanizmami k pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve ţiadateľky;    

 II.     neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 2670/1 vo vlastníctve mesta Prievidza.  

 
číslo: 215/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh MsR na udelenie súhlasu pre Ing. Alicu Šnircovú, Medzibriešková ul. č. 6, na 
prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami cez  pozemok  v k. ú. Prievidza, parc. č. 
2670/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, za účelom prístupu mechanizmam i k pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve Ing. Alici Šnircovej do 31. 12. 2012, 

II. odporúča MsZ 
schváliť udelenie súhlasu pre Ing. Alicu Šnircovú, Medzibriešková ul. č. 6, na prechod 
pešo a prejazd motorovými vozidlami cez  pozemok  v k. ú. Prievidza, parc. č. 2670/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, za účelom prístupu mechanizmami k pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve Ing. Alici Šnircovej do 31. 12. 2012. 

 
číslo: 216/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ponuku na predaj pozemku v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, bytom 
Handlová, Ruţová ulica 431/10 zapísaného na LV č. 8326- parcela č. 2529 v celosti, vo 
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výmere 1899 m² v lokalite sídlisko Píly - Ul. A. Stodolu (časť pod bytovými domami, 
cestou a verejnou zeleňou);  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť kúpu pozemku v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, bytom 
Handlová, Ruţová ulica 431/10 zapísaného na LV č. 8326- parcela č. 2529 v celosti, vo 
výmere 1899 m².  

 
číslo: 217/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 Informáciu o vypracovaní znaleckého posudku na nehnuteľnosť – budova súp. č. 524 

na parc. č. 2159/4 v k. ú. Prievidza vo výmere 44 m2 (bývalá informačná kancelária SAD 
na autobusovom nástupišti), pozemok na parc. č. 2159/4 je vo vlastníctve COOP Jednoty 
SD,  

II. ukladá právnej kancelárii 
pokračovať v rokovaniach na usporiadanie právnych vzťahov s COOP Jednota SD, 
Prievidza. 

 
číslo: 218/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o zrušení ţiadosti podanej Stanislavom Zajíčekom a manţ., bytom Prievidza, 
Ul. Š. Závodníka č. 509/47 o dokúpenie časti pozemku, z parcely č. 4807/1 vo výmere 
pribliţne 40 m2,  na účel rozšírenia predzáhradky.   

 

číslo: 219/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Občianskeho zdruţenia Vtáčničiari, so sídlom v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, 
o poskytnutie finančného príspevku na podporu účasti  na medzinárodnom folklórnom 
festivale v Nemecku s tým, ţe finančný príspevok bude viazaný na úhradu časti nákladov 
na dopravu, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
komunikovať so zástupcami Občianskeho zdruţenia Vtáčničiari o výške nákladoch na 
dopravu súboru Vtáčnik na festival v Nemecku. 

 
číslo: 220/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

poslanecký návrh Romana Hlaváča na dopravné riešenie v súvislosti so zásobovaním 
jedálne ZŠ na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi,   

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť premiestnenie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad z jazdného 
pruhu cesty na Ul. J. Bendíka v Prievidzi, ktoré bránia zásobovaniu jedálne ZŠ na U. P. 
Dobšinského v Prievidzi s termínom do 31. 5. 2012. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22.5.2012 
  od 180 do 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ............................................................ 
          Ing. Petra Kobetičová       MUDr. Dušan Magdin 

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

     asistentka prednostu MsÚ 


