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od 357 do 397
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.

Zloţenie návrhovej komisie
Program MsZ v Prievidzi na deň 11. 12. 2012
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
III. zmena rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2012
Viacročný rozpočet ZpS Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015
Viacročný rozpočet KaSS v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015
Viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015
Prijatie úverových zdrojov v roku 2013 na pouţitie investičných akcií mesta
VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa/ţiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta pre rok 2013
Dodatok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, školských kluboch
detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ
Dodatok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Mariánska ulicia 554/19, Prievidza
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Ul. energetikov 242/39, Prievidza
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza
Rozhodnutie o prebytočnosti a odňatí časti nehnuteľného majetku zo správy I. ZŠ, Ul. S.
Chalupku 313/14 , Prievidza
Zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o.
Zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.
Doplnok č. 2 k IS č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických
osôb
Príprava volieb hlavného kontrolóra mesta Prievidza
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2013
Udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza
Udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza
Odporučenie MsR v Prievidzi na udelenie mestských ocenení Cena primátora mesta
Prievidza, Pamätný list a Ďakovný list
Ţiadosť Ondreja Kmeťa – Revmont o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť spol. SLOV TAIN, s. r. o., o kúpu pozemku
Ţiadosť spol. SLOV TAIN, s. r. o., o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Ladislava Mečiara o zámenu pozemku
Ţiadosť Aleny Bobokovej o nájom časti pozemku
Ţiadosť Slávky Mokráňovej a manţ. Jozefa o kúpu pozemku
Ţiadosť spol. SUPER TAXI-WHITE TAXI, s. r. o., o nájom parkovacích miest na autobusovej
stanici
Ţiadosť spoločnosti DUKE, s. r. o., o prenájom časti pozemku
Zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu pozemky v lokalite Ukrniská formou OVS
Informácia vyhodnotení OVS - nájom pozemkov v lokalite Ukrniská, návrh predloţila
spoločnosť MS SERVICE, s. r. o.
Informácia o vyhodnotení a schválenie vyhlásenia opätovnej OVS – nehnuteľnosti na Ul. Ľ.
Štúra č. 12 v Prievidzi
Vyhlásenie OVS na nájom nehnuteľnosti – bývalého pavilónu detských jaslí v areáli MŠ na
Ul. Š. Závodníka v Prievidzi
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Zmena uznesenia MsZ č. 190/08 v znení uznesenia MsZ č. 295/11 (zriadenie vecného
bremena na parc. č. 5400/42)
Zmena uznesenia MsZ č. 280/12 v znení uznesenia MsZ č. 313/12 (nájom technológií pre
spol. PTH, a. s.)
Vyradenie CSS na Ul. Matice slovenskej z evidencie majetku mesta
Zriadenie dočasnej komisie MsZ v Prievidzi pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta
Poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na bezplatné vydávanie parkovacej karty
na jednu bytovú jednotku v rámci CMPZ

2

UZNESENIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 11. 12. 2012
od 357 do 397
číslo: 357/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloţenie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka, MUDr. Marián
Jakubis – člen, MUDr. Silvia Hrnková – členka;
II.
schvaľuje
zloţenie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka, MUDr. Marián Jakubis –
člen, MUDr. Silvia Hrnková – členka.
číslo: 358/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 11. 12. 2012,
b) poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na doplnenie programu o bod: „Návrh na
bezplatné vydávanie parkovacej karty na jednu bytovú jednotku v rámci CMPZ“,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 11. 12. 2012 s doplnením bodu Rôzne
o bod: „Návrh na bezplatné vydávanie parkovacej karty na jednu bytovú jednotku v rámci
CMPZ“.
číslo: 359/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi,
b) Správu o výsledkoch vykonaných kontrol,
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k plneniu uznesení MsZ
v Prievidzi;
II.
sleduje
rok 2012:
37/II., III., 43/II., 134/II., 171/II., 182/II., 185/II., 231/II.;
rok 2011:
73/IV. aţ VI., 238/III., 240/II., 266/III.;
rok 2010:
185/II., 246/II. body M3, M8, M9, M11, 278/III., 306/II.;
rok 2009:
318/III.;
rok 2007:
261/II. – bod b);
rok 2006:
546/III.;
rok 2003:
76/I.;
rok 1997:
224/II.;
III.

vypúšťa zo sledovania uznesenia:
rok 2012:
59/II., 96/III., 198/II., 237/II., 249/II., 278/II.;
rok 2011:
264/II.–bod b);

IV.

r u š í uznesenia
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rok 2012:
rok 2011:

241
296

číslo: 360/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012,
II.
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012.
číslo: 361/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015,
II.
schvaľuje
Viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015:

III.

a) bilancia rozpočtu ZPS Prievidza na rok 2013

príjmy
výdavky

1 690 000 €
1 690 000 €

b) bilancia rozpočtu ZPS Prievidza na rok 2014

príjmy
výdavky

1 690 000 €
1 690 000 €

c) bilancia rozpočtu ZPS Prievidza na rok 2015

príjmy
výdavky

1 690 000 €
1 690 000 €

určuje
v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre ZPS Prievidza
a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

806 000 €
165 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

811 000 €
165 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015:
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

816 000 €
165 €

číslo: 362/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky
2014 a 2015,
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II.

III.

schvaľuje
Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky
2014 a 2015:
a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2013
výnosy
554 186 €
v tom prevádz. dotácie
295 125 €
náklady
554 186 €
b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014
výnosy
v tom prevádz. dotácie
náklady

550 208 €
287 116 €
550 208 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2015
výnosy
v tom prevádz. dotácie
náklady

549 738 €
286 646 €
549 738 €

určuje
v súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné
3)príspevok na prevádzku od zriaďovateľa

196 248 €
265 €
295 125 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014:
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa

201 804 €
265 €
287 116 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015:
1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa

201 804 €
265 €
286 646 €

číslo: 363/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015,
b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k Návrhu programového rozpočtu
mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015,
II.
schvaľuje
viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015
s pripomienkami:
- zniţujú sa finančné prostriedky vo výške 5 000 € v Programe č. 9 Vzdelávanie v rámci
Podprogramu č. 6 Podpora vysokoškolského vzdelávania na poloţke Transfer Fakulte
riadenia Ţilinskej univerzity;
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- zniţujú sa finančné prostriedky o 3 000 € v Programe č. 3 Interné sluţby mesta,
v Podprograme č. 9 Autodoprava na poloţke Poistenie;
- zniţujú sa finančné prostriedky o 30 000 € v Programe č. 14 Bývanie, v Podprograme č. 3
Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o.,
na poloţke Komisionárska odplata za výkon správy majetku mesta;
- zniţujú sa finančné prostriedky o 32 000 € v Programe č. 7 Komunikácie, v Podprograme
č. 1 Správa a údrţba miestnych komunikácií na poloţke Údrţba miestnych komunikácií,
opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údrţba;
zo zníţených finančných prostriedkov v celkovej výške 70 000 € sa presúva:
- suma 67 000 € na Program č. 12 Prostredie pre ţivot, Podprogram č. 8 Správa a údrţba
verejnej zelene na poloţku Údrţba verejnej zelene (kosenie, opilovanie stromov) v zmysle
Komisionárskej zmluvy so spol. UNIPA, s.r.o.;
- suma 3 000 € na program č. 4 Sluţby občanom, Podprogram č. 4 Organizácia občianskych
obradov na poloţku Ošatné;
a) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013:
Príjmová časť rozpočtu
23 746 897 €
v tom:
beţné príjmy
21 638 053 €
kapitálové príjmy
169 187 €
príjmové finančné operácie
1 939 657 €
Výdavková časť rozpočtu
v tom:
beţné výdavky
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

23 746 897 €
20 817 585 €
1 211 535 €
1 717 777 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2013 na splátky istín úverov z fondu
rozvoja bývania vo výške 566 345 € a z fondu životného prostredia vo výške
368 446 €
c) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 :
Príjmová časť rozpočtu
22 138 411 €
v tom:
beţné príjmy
21 827 738 €
kapitálové príjmy
307 673 €
príjmové finančné operácie
3 000 €
Výdavková časť rozpočtu
v tom:
beţné výdavky
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

22 138 411 €
20 261 959 €
221 553 €
1 654 899 €

d) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 :
Príjmová časť rozpočtu
22 377 751 €
v tom:
beţné príjmy
22 018 228 €
kapitálové príjmy
356 523 €
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príjmové finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu
v tom:
beţné výdavky
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

3 000 €
22 377 751 €
20 667 581 €
165 815 €
1 544 355 €

pričom údaje v bodoch c) a d) nie sú záväzné.
Viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 tvorí
Prílohu č. 1 týchto uznesení MsZ.
číslo: 364/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2013 spolu vo výške 800 333,00 €, ktoré budú
pouţité na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte mesta v roku
2013;
b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úverových zdrojov;
II.
schvaľuje
prijatie úverových zdrojov spolu v roku 2013 vo výške 800 333,00 €, ktoré budú pouţité na
financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku 2013;
III.
splnomocňuje primátorku mesta
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.
číslo: 365/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh 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.
schvaľuje
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 pripomienkou: v Čl. II. § 6 bode 1. v prvej vete sa
vypúšťa slovo „zníţi“ a nahrádza sa textom „môţe zníţiť“.
číslo: 366/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č.7 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.
schvaľuje
Dodatok č. 7 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
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strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách.

číslo: 367/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej
plnení,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení.
číslo: 368/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01
Prievidza zo dňa 02.01.2002,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01
Prievidza zo dňa 02.01.2002.
číslo: 369/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, 971 01
Prievidza zo dňa 02.01.2002,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul.554/19, 971 01 Prievidza zo
dňa 02.01.2002.
číslo: 370/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 971 01
Prievidza zo dňa 02.01.2002,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
zo dňa 02.01.2002.
číslo: 371/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14,
971 01 Prievidza, zo dňa 02.01.2002,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01
Prievidza, zo dňa 02.01.2002.
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číslo: 372/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1) návrh na rozhodnutie mesta Prievidza o prebytočnosti časti nehnuteľného majetku,
zameraného Geometrickým plánom č. 143/2012, ktorý prešiel na základe uznesenia MsZ č.
101/12 zo dňa 24.4.2012 do správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 313/14 v Prievidzi po zrušenej
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 312/12, a ktorý nebude vyuţívaný na výchovno-vzdelávací proces,
2) návrh na odňatie časti nehnuteľného majetku zo správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14
v Prievidzi, zameraného Geometrickým plánom č. 143/2012, ktorý nadobudla po zrušenej III.
ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 312/12:
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/13,
pozemok, parc. č. 829/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 698 m2,
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/12,
pozemok, parc. č. 829/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 552 m2,
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/11,
pozemok, parc. č. 829/11, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 546 m2,
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/10,
pozemok, parc. č. 829/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 526 m2,
budova (telocvičňa) na pozemku, parc. č. 829/16,
pozemok, parc. č. 829/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 511 m2,
pozemok, parc. č. 829/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 (na ktorom je
postavená neusporiadaná stavba slúţiaca ako sklad, prislúchajúci k telocvični na parc. č.
829/16),
 uvedené budovy boli odčlenené GP č. 143/2012 z budovy, súpisné číslo 20312 na
pozemku, parc. č. 829/2
 uvedené pozemky boli odčlenené GP č. 143/2012 z pozemku, parc. č. 829/2
budova (posilňovňa) na pozemku, parc. č. 829/9,
pozemok, parc. č. 829/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 246 m2
budova, súpisné číslo 310 na pozemku, parc. č. 830
pozemok, parc. č. 830, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 332 m2,
pozemok, parc. č. 829/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 841 m2,

zameraný GP č. 143/2012
pozemok, parc. č. 829/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 781 m2

zameraný GP č. 143/2012
II.

schvaľuje
1) rozhodnutie mesta Prievidza o prebytočnosti časti nehnuteľného majetku, zameraného
Geometrickým plánom č. 143/2012, ktorý prešiel na základe uznesenia MsZ č. 101/12 zo
dňa 24.4.2012 do správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 313/14 v Prievidzi po zrušenej III. ZŠ, Ul.
S. Chalupku č. 312/12, a ktorý nebude vyuţívaný na výchovno-vzdelávací proces,
2) odňatie časti nehnuteľného majetku zo správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi,
zameraného Geometrickým plánom č. 143/2012, ktorý nadobudla po zrušenej III. ZŠ, Ul. S.
Chalupku č. 312/12:
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/13,
pozemok, parc. č. 829/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 698 m2,
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budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/12,
pozemok, parc. č. 829/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 552 m2,
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/11,
pozemok, parc. č. 829/11, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 546 m2,
budova (pavilón) na pozemku, parc. č. 829/10,
pozemok, parc. č. 829/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 526 m2,
budova (telocvičňa) na pozemku, parc. č. 829/16,
pozemok, parc. č. 829/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 511 m2,
pozemok, parc. č. 829/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 (na ktorom je
postavená neusporiadaná stavba slúţiaca ako sklad, prislúchajúci k telocvični na parc. č.
829/16),
 uvedené budovy boli odčlenené GP č. 143/2012 z budovy, súpisné číslo 20312 na
pozemku, parc. č. 829/2
 uvedené pozemky boli odčlenené GP č. 143/2012 z pozemku, parc. č. 829/2
budova (posilňovňa) na pozemku, parc. č. 829/9,
pozemok, parc. č. 829/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 246 m2
budova, súpisné číslo 310 na pozemku, parc. č. 830
pozemok, parc. č. 830, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 332 m2,
pozemok, parc. č. 829/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 841 m2,

zameraný GP č. 143/2012
pozemok, parc. č. 829/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 781 m2

zameraný GP č. 143/2012.
číslo: 373/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti
jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 170 000,00 € na sumu 377 360,00 € s tým,
ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza;
II.
schvaľuje
zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom mestom
Prievidza o sumu 170 000,00 € na sumu 377 360,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný
vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
číslo: 374/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 210 000,00 € na sumu
654 121,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto
Prievidza,
II.
schvaľuje
zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., jediným spoločníkom
mestom Prievidza o sumu 210 000,00 € na sumu 654 121,00 € s tým, ţe záväzok na nový
peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
číslo: 375/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
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II.

návrh Doplnku č. 2 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb;
schvaľuje
Doplnok č. 2 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi
a ďalších fyzických osôb s pripomienkou:
v časti 2. Postup 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb v bode 2.2.3. sa na koniec
dopĺňanej vety „Odmeny sa vyplácajú štvrťročne na základe dohôd o pracovnej činnosti
podľa účasti občanov“ dopĺňa text „- účinkujúcich na obradoch“.

číslo: 376/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza v roku 2013;
II.
schvaľuje
a) v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza na deň 29.1.2013 na
zasadnutí MsZ v Prievidzi,
b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov MsZ
v Prievidzi,
c) právo kaţdému kandidátovi, ktorý splnil poţadované predpoklady, na vystúpenie na
rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút,
d) náleţitosti prihlášky:
osobné údaje kandidáta
písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods.(1)
a (2) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania
voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
profesijný ţivotopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením
pracovnej pozície,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené
minimálne stredné vzdelanie,
f) termín ukončenia podávania prihlášok: 14.1.2013 do 15.00 h,
g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta
Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský úrad
v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s označením
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,
h) pracovnú komisiu zloţenú z poslancov MsZ a zamestnancov mesta: predsedníčka –
JUDr. Katarína Macháčková, členovia: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Norbert
Turanovič, JUDr. Róbert Pietrik, Helena Dadíková, MUDr. Dušan Magdin, Ing. Jana
Michaličková, ktorá bude poverená kontrolou splnenia náleţitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra,
i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na
ustanovený týţdenný pracovný čas 37,5 h s dňom nástupu do práce 1.2.2013;
III.
ukladá prednostovi MsÚ
zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza a ďalšie podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náleţitosti prihlášky na úradnej tabuli,
internetovej stránke mesta Prievidza a v regionálnej tlači.
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číslo: 377/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru
hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2013,
II.
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2013.
číslo: 378/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrhy na udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti
osláv Roka výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia
udelenia mestských privilégií,
II.
schvaľuje
udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka
výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia
mestských privilégií – podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza:
a) Jozefovi Lohyňovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza
v oblasti športu,
b) Miloslavovi Mečířovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza
v oblasti športu.
číslo: 379/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrhy na udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka
výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia
mestských privilégií,
b) odporúčanie mestskej rady udeliť mestské ocenenie Cena mesta Prievidza podľa § 25
Štatútu mesta Prievidza,
1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov,
2. Danielovi Hevierovi – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych
sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi,
4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu,
5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti
zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov,
6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju futbalu
v meste Prievidza,
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8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti,
9. Tadeášovi Walovi – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo
vedecko-technickej činnosti,
10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce
na environmentálnom projekte EKOROK;
II.
schvaľuje
udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza
1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov,
2. Danielovi Hevierovi – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych
sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi,
4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu,
5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti
zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov,
6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu,
7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju futbalu
v meste Prievidza,
8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti,
9. Tadeášovi Walovi – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo
vedecko-technickej činnosti,
10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce
na environmentálnom projekte EKOROK.
číslo: 380/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
odporúčanie mestskej rady na udelenie mestských ocenení Cena primátora mesta Prievidza,
Pamätný list a Ďakovný list pri príleţitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza – 900. výročia
prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií – podľa návrhu
Pracovnej komisie k výročiam mesta Prievidza v roku 2013 a vedenia mesta.
číslo: 381/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ondreja Kmeťa – REVMONT, Priemyselná ul. 12, Prievidza, zástupcu investora
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 6652/1,
parc.č. 6652/22, parc.č. 6652/25 a parc.č. 6652/123 strpieť na časti týchto pozemkov
uloţenie inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k stavbe „Prievidza – Gazdovská –
prípojka NN pre 2x10 b.j. Licitor“ v prospech investora Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., Ţilina;
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú.
Prievidza parc.č. 6652/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 68373 m2, parc.č. 6652/22
záhrady s výmerou 1944 m2, parc.č. 6652/25 záhrady s výmerou 2287 m2 a parc.č. 6652/123
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zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1450 m2 strpieť na časti týchto pozemkov uloţenie
inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k stavbe „Prievidza – Gazdovská – prípojka NN
pre 2x10 b.j. Licitor“ v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech investora
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Ţilina 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 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: 382/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spol. SLOV TAIN, 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.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.
1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m², pre spol. SLOV TAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,
Košovská cesta 23, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne
priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, za cenu 250€/m²,
b) 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 prevádzaný
pozemok moţno 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.
číslo: 383/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti SLOV TAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, o zriadenie
vecného bremena s právom cesty, trvalého parkovania motorových vozidiel a právom vstupu
za účelom údrţby a obsluhy objektu súp. č. 2724, ako aj s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť nakladaciu rampu a vstup do garáţe, a to všetko na pozemkoch v k.ú. Prievidza
parc.č. 1944/5, parc.č. 1944/8, parc.č. 1944/21 a parc.č. 1944/22, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Prievidza, v rozsahu 8 m od objektu súp.č. 2724 cez parc.č. 1944/21 a parc. 1944/22,
pričom ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena SLOV TAIN, s.r.o., Prievidza
vybuduje na vlastné náklady parkovisko na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza
parc.č. 1944/21, parc.č. 1944/22 a parc.č. 1944/23 s prístupom cez pozemky parc.č. 1944/8
a parc.č. 1944/5, prípadne aj cez pozemky parc.č. 1944/1 a parc.č. 1944/2 a tieţ
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II.

protihodnotou bude na náklady SLOV TAINU, s.r.o., uţ vybudovaná príjazdová komunikácia
na pozemku parc.č. 1944/8, ktorú vyuţíva mesto Prievidza,
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s právom cesty, trvalého parkovania motorových vozidiel
a právom vstupu za účelom údrţby a obsluhy objektu súp. č. 2724, ako aj s povinnosťou
mesta Prievidza strpieť nakladaciu rampu a vstup do garáţe, a to všetko na pozemkoch
v k.ú. Prievidza parc.č. 1944/5 ost.pl. s výmerou 7 m2, parc.č. 1944/8 ost.pl. s výmerou 58
m2, parc.č. 1944/21 ost.pl. s výmerou 114 m2 a parc.č. 1944/22 ost.pl. s výmerou 695 m2,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, v rozsahu 8 m od objektu súp. č. 2724 cez parc.č.
1944/21 a parc. 1944/22 v prospech vlastníka objektu súp. č. 2724 na parc.č. 1944/7,
pričom ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena, SLOV TAIN, s.r.o., Prievidza
vybuduje na vlastné náklady parkovisko na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza
parc.č. 1944/23 s prístupom cez pozemky parc.č. 1944/8 a parc.č. 1944/5 a protihodnotou
tieţ bude, na náklady SLOV TAINU, s.r.o., uţ vybudovaná príjazdová komunikácia na
pozemku parc.č. 1944/8, ktorú vyuţíva mesto Prievidza, s podmienkou, ţe vecné bremeno
bude zriadené aţ po úhrade kúpnej ceny za predaj pozemku parc.č. 1944/4 (v zmysle
uznesenia MsZ č. 382/12 ) a po vybudovaní parkoviska na pozemku vo vlastníctve mesta
parc.č. 1944/23.

číslo: 384/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) ţiadosť Ladislava Mečiara, Tuţina 384, o zámenu pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
5082/77, vo vlastníctve Ladislava Mečiara, za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5 a časť
pozemkov parc.č. 5082/54 a parc.č. 5082/91, vo vlastníctve mesta Prievidza,
b) informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 315/12 zo
dňa 30.10.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza od 14.11.2012 do 29.11.2012 vrátane
zverejnený zámer mesta Prievidza previesť svoj majetok, a to nehnuteľnosti – pozemky
v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2 a časť parc.č. 5082/54 ost.pl.
s výmerou 434 m2 a časť parc.č. 5082/91 ost.pl. s výmerou 518 m2 spolu s výmerou 693 m2,
ktorá bola podľa geometrického plánu č. 359/2012 zmenšená na celkovú výmeru 626 m 2,
a ktorá pozostáva z parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2 a parc.č. 5082/117 ost.pl.
s výmerou 307 m2 , vytvorenej z časti parc.č. 5082/54 ako diel 2 s výmerou 125 m2 a z časti
parc.č. 5082/91 ako diel 3 s výmerou 182 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva
Ladislava Mečiara zámenou za nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/118
ost.pl. s výmerou 626 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením
z parc.č. 5082/77 ost.pl. s výmerou 693 m2 z vlastníctva Ladislava Mečiara do vlastníctva
mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretoţe pozemok parc.č. 5082/118
ost.pl. s výmerou 626 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením
z parc.č. 5082/77 ost.pl. s výmerou 693 m2 vo vlastníctve Ladislava Mečiara bezprostredne
susedí s miestnou komunikáciou na Mliekarenskej ulici v Prievidzi, ktorý nebol
majetkovoprávne vyporiadaný, keď v súvislosti s realizáciou stavby „Kriţovatka štátnej cesty
I/64 a miestnej komunikácie III/05062“ bola budovaná „obchádzková trasa Mliekarenská“, čo
zabezpečovalo mesto Prievidza vychádzajúc z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa ktorého mesto zabezpečuje okrem
iného výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií, pričom zámenou za tento pozemok
ţiada Ladislav Mečiar previesť do svojho vlastníctva pozemky z majetku mesta Prievidza
v rovnakej výmere,
II.
schvaľuje
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prevod nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Prievidza, parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2
a parc.č. 5082/117 ost.pl. s výmerou 307 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 359/2012
z časti parc.č. 5082/54 s výmerou 125 m2 a z časti parc.č. 5082/91 s výmerou 182 m2,
s celkovou výmerou 626 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Ladislava Mečiara
zámenou za nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/118 ost.pl. s výmerou
626 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením z parc.č. 5082/77
ost.pl. s výmerou 693 m2 z vlastníctva Ladislava Mečiara do vlastníctva mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretoţe pozemok parc.č. 5082/118 ost.pl. s výmerou
626 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením z parc.č. 5082/77
ost.pl. s výmerou 693 m2 vo vlastníctve Ladislava Mečiara bezprostredne susedí s miestnou
komunikáciou na Mliekarenskej ulici v Prievidzi, ktorý nebol majetkovoprávne vyporiadaný,
keď v súvislosti s realizáciou stavby „Kriţovatka štátnej cesty I/64 a miestnej komunikácie
III/05062“ bola budovaná „obchádzková trasa Mliekarenská“, čo zabezpečovalo mesto
Prievidza vychádzajúc z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, podľa ktorého mesto zabezpečuje okrem iného výstavbu, údrţbu
a správu miestnych komunikácií, pričom zámenou za tento pozemok ţiada Ladislav Mečiar
previesť do svojho vlastníctva pozemky z majetku mesta Prievidza v rovnakej výmere.
číslo: 385/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Aleny Bobokovej, trvale bytom Prievidza, Ul. E. M. Šoltésovej č. 722/1, o nájom
časti pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery pribliţne 50 m2, na účel oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany
objektu proti vandalizmu,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela č.
4993/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 74 m2, odčlenený Geometrickým plánom
č. 338/2012 z parcely č. 4993/1, na účel oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany
objektu proti vandalizmu, za cenu 20,00 €/m2, pre Alenu Bobokovú, trvale bytom Prievidza,
Ul. E. M. Šoltésovej č. 722/1;
b) spôsob prevodu pozemku uvedenom v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta podľa §
4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejnoprospešné sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene.
číslo: 386/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Slávky Mokráňovej a manţ. Jozefa, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 29/15,
o kúpu pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 931, záhrada, s výmerou 419 m2, na účel
rozšírenia prístupovej cesty k parcele vo vlastníctve ţiadateľov,
II.
schvaľuje
a)zámer mesta Prievidza
predať nehnuteľnosť
v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok
parcela č. 931, záhrada, s výmerou 419 m2, v celosti, na účel rozšírenia prístupovej cesty,
za cenu 10,00 €/m2, pre Slávku Mokráňovú a manţ. Jozefa, trvale bytom Prievidza, Ul. M.
Rázusa č. 29/15,
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b)spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov a nakoľko mesto nemá na predmetný pozemok
prístup, nie je vhodné tento previesť na tretie osoby a ani účelné ponechať v majetku
mesta.
číslo: 387/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti SUPER TAXI - WHITE TAXI s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Jánošíková
ulica 1, o nájom parkovacích miest na autobusovej stanici mesta Prievidza na účel
stanoviska taxi sluţby SUPER TAXI - WHITE TAXI,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenajať pozemok v k. ú. Prievidza, 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, na účel stanoviska taxi sluţby, formou obchodnej
verejnej súťaţe s podmienkami:
1.
2.
3.
4.

účel vyuţitia: stanovisko taxi sluţby
nájomné: minimálne vo výške 170 €/m²/rok,
úhrada nájomného: 4 x ročne
s víťazom obchodnej verejnej súťaţe bude uzatvorená nájomná zmluva aţ po uplynutí
jednomesačnej výpovednej lehoty po doručení rozhodnutia mesta o zrušení povolenia
vyhradeného parkoviska pre súčasných uţívateľov verejného priestranstva.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
číslo: 388/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) ţiadosť spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza, Podjazdová ul. I.2673/14, o prenájom časti
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred
nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp. č. 20128 na parc.č. 82 na
Ul. B. Björnsona v Prievidzi,
b) informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 308/12 zo
dňa 30.10.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza od 14.11.2012 do 29.11.2012 vrátane
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať svoj majetok do nájmu, a to
časť
2
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m vo
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred
nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp. č. 20128 na parc.č. 82 na
Ul. B. Björnsona v Prievidzi v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu
určitú 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, pretoţe vlastník nebytových priestorov v lehote
1 roka od uzavretia nájomnej zmluvy vykoná na prenajatom pozemku úpravu spevnených
plôch a zelene na vlastné náklady, aby sa tak zvýšila bezpečnosť zákazníkov,
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II.

navštevujúcich obchodné prevádzky v nebytových priestoroch 24C, 24D, 24E a 24F
obytného domu súp. č. 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi ako aj
obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza, pričom zabezpečovať tieto činnosti prislúcha
mestu Prievidza, keď podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje
výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ako aj správu
a údrţbu verejnej zelene,
schvaľuje
prenechanie časti nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou
22157 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene
pred nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp.č. 20128 na parc.č. 82
na Ul. B. Björnsona v Prievidzi v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, na dobu
určitú 5 rokov, za cenu 1,00 €/rok, do nájmu spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, pretoţe spoločnosť DUKE, s.r.o., Prievidza v lehote 1
roka od uzavretia nájomnej zmluvy vykoná na prenajatom pozemku úpravu spevnených
plôch a zelene na vlastné náklady, aby sa tak zvýšila bezpečnosť zákazníkov,
navštevujúcich obchodné prevádzky v nebytových priestoroch 24C, 24D, 24E a 24F
obytného domu súp. č. 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi ako aj
obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza, pričom zabezpečovať tieto činnosti prislúcha
mestu Prievidza, keď podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje
výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ako aj správu
a údrţbu verejnej zelene.

číslo: 389/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na prenechanie nehnuteľností – pozemkov
v k.ú. Prievidza parc.č. 8122/3 orná pôda s výmerou 1536 m2, parc.č. 8122/4 orná pôda
s výmerou 912 m2, parc.č. 8122/5 orná pôda s výmerou 766 m2, parc.č. 8122/6 orná pôda
s výmerou 468 m2, parc.č. 8122/7 orná pôda s výmerou 276 m2, parc.č. 8122/8 orná pôda
s výmerou 240 m2, parc.č. 8122/17 orná pôda s výmerou 478 m2, parc.č. 8122/18 orná pôda
s výmerou 1457 m2, parc.č. 8122/19 orná pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 8122/20 orná
pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 8124/47 orná pôda s výmerou 282 m2 a parc.č. 8129/3
orná pôda s výmerou 1247 m2, spolu s výmerou 9710 m2, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza, do nájmu na účely, na ktoré sú určené podľa
zápisu v katastri nehnuteľností, t.j. na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín, podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre
predaj a nájom majetku mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
1) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza
parc.č. 8122/3 orná pôda s výmerou 1536 m2, parc.č. 8122/4 orná pôda s výmerou 912
m2, parc.č. 8122/5 orná pôda s výmerou 766 m2, parc.č. 8122/6 orná pôda s výmerou 468
m2, parc.č. 8122/7 orná pôda s výmerou 276 m2, parc.č. 8122/8 orná pôda s výmerou 240
m2, parc.č. 8122/17 orná pôda s výmerou 478 m2, parc.č. 8122/18 orná pôda s výmerou
1457 m2, parc.č. 8122/19 orná pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 8122/20 orná pôda
s výmerou 1024 m2, parc.č. 8124/47 orná pôda s výmerou 282 m2 a parc.č. 8129/3 orná
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pôda s výmerou 1247 m2 , spolu s výmerou 9710 m2, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza a to na účely, na ktoré sú určené podľa
zápisu v katastri nehnuteľností, t.j. na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín;
2) spôsob prenechania nehnuteľností uvedených pod bodom 1) do nájmu a to formou
obchodnej verejnej súťaţe podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza;
3) podmienky nájmu, ktoré budú zverejnené podľa príslušných ustanovení zákona
č. 138/1991 Zb. majetku obcí v planom znení, a to:
a) zachovanie účelu nájmu - na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie poľnohospodárskych
plodín,
b) výšku nájomného minimálne 1% z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa
bonitovanej pôdnoekologickej jednotky, ako ustanovuje v § 10 zákon č. 504/2003
Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
c) neurčitý čas trvania nájmu s výpovednou lehotou jeden rok a s moţnosťou nájom
vypovedať k 1. novembru v roku podľa § 6 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov,
d) povinnosť uhradiť súvisiace náklady (napr. vytýčenie hranice dotknutých pozemkov
a pod.).
číslo: 390/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 8.11.2012
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu,
a to nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza parc.č. 528/153 orná pôda s výmerou 2587
m2 a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763 m2 , spolu s výmerou 4350 m2, odčlenených
geometrickým plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m2, ktoré sa
nachádzajú v lokalite Ukrniská a to na základe uznesenia MsZ č. 322/12 zo dňa 30.10.2012,
keď v stanovenom termíne, t. j. do 28.11.2012 do 12.00 h bol doručený jeden súťaţný návrh,
ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, teda súťaţ bola úspešná;
Mestská rada v Prievidzi vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza
dňa 8.11.2012 na základe uznesenia MsZ č. 322/12 zo dňa 30.10.2012 ako úspešnú, vhodný
návrh predloţila spoločnosť MS SERVICE, s.r.o., so sídlom v Sebedraţí, Záhrady č. 324/63,
súťaţný návrh bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
a) vyuţitia nehnuteľností - pozemkov na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
b) výška nájomného 2,11 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej
pôdnoekologickej jednotky,
c) neurčitý čas trvania nájmu,
d) povinnosť na vlastné náklady vytýčiť hranice pozemkov v teréne.
číslo: 391/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa
08.11.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 324/12 zo dňa
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II.

30.10.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú.
Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to:
- pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m2,
- pozemok parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2,
- budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie
núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky).
V stanovenom termíne, t. j. do 28.11.2012 do 12,00 h neboli mestu doručené ţiadne súťaţné
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti 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
s výmerou 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m2, formou opätovnej
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;
2. kúpna cena: minimálne vo výške 95 484,00 € s moţnosťou úhrady kúpnej ceny
formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,
3. termín úhrady kúpnej ceny:
- do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
- v prípade úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj
nehnuteľností majetku mesta Prievidza minimálne 50 % kúpnej ceny do 15 dní od
podpísania kúpnej zmluvy, pričom zvyšná časť kúpnej ceny zvýšená o základnú
úrokovú sadzbu ECB a o 8 percentuálnych bodov bude uhradená do dvoch rokov od
nasledujúceho mesiaca po úhrade 1. splátky (t. j. 50 % z kúpnej ceny).
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.

číslo: 392/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –
budovy so súpisným číslom 20488 (bývalého pavilónu detských jaslí v areáli MŠ)
s podlahovou plochou 202 m², nachádzajúcej sa na Ulici Š. Závodníka 18, na podnikateľské
účely,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - budovu so
súpisným číslom 20488 (bývalého pavilónu detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou
202 m², nachádzajúcej sa na Ulici Š. Závodníka 18, formou obchodnej verejnej súťaţe
s podmienkami:
1. účel vyuţitia: podnikateľské účely,
2. nájomné: minimálne vo výške 202,09 €/mesiac plus zálohové platby za energie a sluţby,
3. úhrada nájomného: mesačne,
4.doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 393/12

20

UZNESENIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 190/08 zo dňa 27.5.2008 v znení uznesenia MsZ
č. 295/11 zo dňa 25.10.2011, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena s právom
uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a súhlas
s vybudovaním prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. 5400/42, ktoré bolo uznesením
č. 295/11 zo dňa 25.10.2011 doplnené o parc.č. 5403 a parc.č. 5400/39, v prospech
vlastníkov stavebných pozemkov predaných mestom Prievidza fyzickým osobám odčlenením
z parc.č. 5400/42, pričom vecné bremeno nie je zriadené pre ďalších vlastníkov pozemkov,
odčlenených z parc.č. 5400/42 ani pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Banská
Bystrica, ktorá si vybudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu prevezme za odplatu do
svojho majetku od investora,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 190/08 zo dňa 27.5.2008 v znení uznesenia MsZ č. 295/11 zo dňa
25.10.2011 takto: v časti II. písm. b) sa za text „ a parc.č. 5400/91“ dopĺňa text: „parc.č.
5400/104, parc.č. 5400/131 a v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Banská Bystrica, ako vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na parc.č.
5400/42 a to v rozsahu podľa zamerania Geometrickým plánom č. 140/2011“.
číslo: 394/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 280/12 zo dňa 25.9.2012 v znení uznesenia MsZ
č. 313/12 zo dňa 30.10.2012,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 280/12 zo dňa 25.9.2012 v znení uznesenia MsZ č. 313/12 zo dňa
30.10.2012 takto: za pôvodný text „4 842,15 €/mesiac“ a „9 684,30 €“ sa dopĺňa text „bez
DPH“.
číslo: 395/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na vyradenie Cestnej svetelnej signalizácie na Ul. Matice slovenskej z evidencie
majetku mesta v obstarávacej cene 14 398,42 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia
vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 28.11.2012,
II.
schvaľuje
vyradenie Cestnej svetelnej signalizácie na Ul. Matice slovenskej z evidencie majetku mesta
v obstarávacej cene 14 398,42 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej,
oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 28.11.2012.
číslo: 396/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej na zriadenie dočasnej komisie MsZ
v Prievidzi pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta,
b) návrh na predsedu komisie MsZ - JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,
c) návrh na 6 členov komisie MsZ z radov poslancov:
Katarínu Čičmancovú
Helenu Dadíkovú
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Bc. Romana Hlaváča
Ing. Petra Petráša
Ing. Jozefa Poloreckého
Júliusa Uríka
d) návrh na 2 členov komisie MsZ z radov neposlancov:
JUDr. Róberta Pietrika
MVDr. Norberta Turanoviča
e) návrh na zapisovateľku komisie MsZ: Mgr. Anetu Tarnóczyovú,
II.

III.

zriaďuje
dočasnú Komisiu pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta podľa § 15 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 30.6.2013 s počtom
členov 9 vrátane predsedu (7 poslancov, 2 neposlanci) a vymedzuje jej tieto úlohy:
vypracovávanie stanovísk a predkladanie návrhov a podnetov pre nakladanie s majetkom
mesta Prievidza:
- ktorý je dlhodobo prebytočný, opakovane nepredajný, alebo je v havarijnom stave,
- ktorého údrţba a ďalšia prevádzka je nehospodárna a neefektívna alebo v krátkej
budúcnosti taká bude,
- ktorý vyţaduje alebo v krátkej budúcnosti bude vyţadovať potreby ďalších investícií z
rozpočtových prostriedkov mesta,
- ktorý je predmetom individuálneho záujmu na predaj alebo na prenájom majetku podľa
predchádzajúcich odsekov podľa osobitných podmienok,
respektíve
na
základe
osobitného zreteľa,
- ktorého predmetom sú iné osobitné poţiadavky orgánov mesta pre vzťahy k takémuto
majetku, a to najmä obmedzenia s jeho nakladaním, zámenou a pod.
volí
a) predsedu komisie MsZ: JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,
b) 6 členov komisie MsZ z radov poslancov:
Katarínu Čičmancovú
Helenu Dadíkovú
Bc. Romana Hlaváča
Ing. Petra Petráša
Ing. Jozefa Poloreckého
Júliusa Uríka
c) 2 členov komisie MsZ z radov neposlancov:
JUDr. Róberta Pietrika
MVDr. Norberta Turanoviča
d) zapisovateľku komisie MsZ: Mgr. Anetu Tarnóczyovú.

číslo: 397/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej, aby sa rezidentské karty, ktoré sa vydávajú
občanom s trvalým pobytom v meste Prievidza v rámci vytvorenej Centrálnej mestskej
parkovacej zóny mesta Prievidza, vydávali bezplatne a to od 1. januára 2013 – 1 parkovacia
karta na jednu bytovú jednotku,
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II.

neschvaľuje
poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej, aby sa rezidentské karty, ktoré sa vydávajú
občanom s trvalým pobytom v meste Prievidza v rámci vytvorenej Centrálnej mestskej
parkovacej zóny mesta Prievidza, vydávali bezplatne a to od 1. januára 2013 – 1 parkovacia
karta na jednu bytovú jednotku.
Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 11. 12. 2012
od 357 do 397

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Katarína Vráblová
predsedníčka

.............................................
MUDr. Marian Jakubis
člen

.........................................
MUDr. Silvia Hrnková
členka
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Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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