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Zoznam uznesení
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 10. 12. 2013
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Zloženie návrhovej komisie
Program MsZ v Prievidzi
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2014
VZN mesta Prievidza č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Zmluva o spolupráci „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“
VZN mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza
Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VZN mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území
mesta Prievidza pre rok 2014
Viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Viacročný rozpočet KaSS v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Kúpa nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Žiadosť Petra Mokrého a Kataríny Mokrej o kúpu časti pozemkov
Žiadosť Roberta Webera o kúpu pozemku
Žiadosť Anny Mládekovej o kúpu pozemku
Žiadosť Valentína Kyjaciho o kúpu pozemku
Žiadosť Mgr. Ervína Zeleníka a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Ing. Ladislava Beera o kúpu pozemkov
Zámer mesta predať nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 4856/20 formou OVS
Žiadosť spol. Z-PLUS, s. r. o., o zmenu účelu užívania budúcej stavby
Žiadosť spol. Z-PLUS, s. r. o., o zrušenie predkupného práva na pozemky
Nájom majetku mesta – areály cintorínov pre spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza
Nájom spevnených parkovacích plôch pre spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza
Žiadosť Mariána Bielika o nájom časti pozemku
Žiadosť Jany Letavayovej o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 14/2013
Informatívna správa o zmene názvu spol. UNIPA, s. r. o.
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Seniorart III“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Tradičné umenie regiónu“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Farby a čiary života“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Night ART – večery s umením II.“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Letná čitáreň“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „História v pohybe“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Infopanely o meste Prievidza“
Zmena v zložení komisie MsZ na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca MsZ, primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2014
Poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na udelenie Ceny mesta Prievidza pre
plukovníka vo výslužbe Ing. Ivana Lančariča
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 10. 12. 2013
od 468 do 505
číslo: 468/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Martin Drozd – predseda, Mgr. Ružena Dlábiková
– členka, Gabriel Čauder – člen,
II.
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Drozd – predseda, Mgr. Ružena Dlábiková – členka,
Gabriel Čauder – člen.
číslo: 469/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 10. 12. 2013,
b) poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na doplnenie programu o bod: „Návrh na
udelenie Ceny mesta Prievidza plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi Lančaričovi“,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 10. 12. 2013 s doplnením bodu „Rôzne“
o bod: „Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi
Lančaričovi“.
číslo: 470/13
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 uznesenia
rok 2013: 9/II. body a., b., c., 69/II., 75/II., 136/III. body a., b.; 237/II., 257/II.; 306/II.,
345/II.; 347/II.;
rok 2012: 43/II., 171/II., 182/II., 185/II., 231/II., 350/II.;
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III.;
rok 2010: 246/II. body M3, M9, 278/III., 306/II.;
rok 2009: 318/III.;
rok 2006: 546/III.;
rok 2003: 76/I.;
rok 1997: 224/II.;
III.

vypúšťa zo sledovania uznesenia
rok 2013: 159/II.; 289/II.; 373/II.;

IV.

opravuje uznesenia
rok 2013: 295; 359; 384; 392; 394; 398; 400; 402; 404;
rok 2012: 271;
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Uznesenie MsZ č. 295/13 zo dňa 30.7.2013 sa opravuje takto:
V časti II. v odseku základné imanie spoločnosti sa za slovo ....”kombinácia)” dopĺňa text
“ktoré je tvorené kapitálovým vkladom nehnuteľnosti zapísanej na LV 1 ako pozemok v k.ú. Prievidza
CKN parc. č. 1207/13 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15824 m2 v podiele 272/1000 do
spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,“
Uznesenie MsZ č. 384/13 zo dňa 29.10.2013 sa opravuje takto:
v časti IV. oprava uznesení rok 2013 sa vypúšťa uznesenie číslo 359 aj s celým súvisiacim textom.
Uznesenie MsZ č. 359/13 zo dňa 9.10.2013 sa opravuje takto:
v časti I. a v časti II sa za slová ... „ostatné plochy s výmerou 6765 m2“..... dopĺňa text ....... „parc.č.
1835/6 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3605 m2 a parc.č. 1963/2 ostatné plochy s výmerou
282 m2“.........
Uznesenia MsZ č. 398/13, 400/13, 402/13 a 404/13 zo dňa 29.10.2013 sa opravujú takto:
v uznesení MsZ č. 398/13 zo dňa 29.10.2013 v časti II. sa text „29,12 €“
v uznesení MsZ č. 400/13 zo dňa 29.10.2013 v časti II. sa text „24,93 €“
v uznesení MsZ č. 402/13 zo dňa 29.10.2013 v časti II. sa text „25,43 €“
v uznesení MsZ č. 404/13 zo dňa 29.10.2013 v časti II. sa text „29,11 €“

nahrádza textom „145,05 €“
nahrádza textom „124,15 €“
nahrádza textom „126,66 €“
nahrádza textom „144,98 €“

Uznesenie MsZ č. 392/13 zo dňa 29.10.2013 sa opravuje takto:
v časti II. písm. a) sa text „20 m2“ nahrádza textom „21 m2“
Uznesenia MsZ č. 394/13 zo dňa 29.10.2013 sa opravuje takto:
v časti II. písm. a) sa text „20 m2“ nahrádza textom „21 m2“
Uznesenie MsZ č. 271/12 zo dňa 25.9.2012 sa opravuje takto:
V časti I. a v časti II. sa
- v druhom a treťom riadku za text....... „v k.ú. Prievidza” sa dopĺňa skratka ......”CKN”......
- za číslom .... „5345/28”........ sa dopĺňa text .... „zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m2,
CKN parc.č. 5345/25 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2 a CKN parc.č. 5346/2 zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 534 m2”....
IV.

r u š í uznesenia
rok 2013: 337, 371.

číslo: 471/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2014,
II.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I.
polrok 2014.
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číslo: 472/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 147/2013 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska,
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska s pripomienkou: v texte pred „Úvodnými ustanoveniami“ sa za slovo „Sídlo“ dopĺňa
slovo „prevádzky“.
číslo: 473/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice „Rekonštrukcia
oceľovej lávky cez rieku Nitra“,
II.
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice „Rekonštrukcia
oceľovej lávky cez rieku Nitra“.
číslo: 474/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza s pripomienkou: v prílohe č. 2
v časti Ostatné sa za text „rezidentskej karty“ dopĺňa text „pri strate“.
číslo: 475/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 134/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
číslo: 476/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2014;
II.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2014.
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číslo: 477/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2014 a roky 2015 a 2016,
II.
schvaľuje
Viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2014 a roky 2015 a 2016

III.

a) bilancia rozpočtu na rok 2014:

príjmy
výdavky

1 494 700 €
1 494 700 €

b) bilancia rozpočtu na rok 2015:

príjmy
výdavky

1 494 700 €
1 494 700 €

c) bilancia rozpočtu na rok 2016:

príjmy
výdavky

1 494 700 €
1 494 700 €

určuje
v súlade s § 24 ods.1 zákona č.523/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových
pravidlách verejnej správy pre Zariadenie pre seniorov Prievidza
a) Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

703 000 €
165 €

b) Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

703 000 €
165 €

c) Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2016
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné

703 000 €
165 €

pričom údaje v bodoch b a c) nie sú záväzné.
číslo: 478/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015
a 2016,
II.
schvaľuje
Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky
2015 a 2016:
a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014
príjmy
v tom prevádz. dotácie
výdavky

580 101 €
316 240 €
580 101 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2015
príjmy

574 142 €
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III.

v tom prevádz. dotácie
výdavky

317 517 €
574 142 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2016
príjmy
v tom prevádz. dotácie
výdavky

574 998 €
318 176 €
574 998 €

určuje
v súlade s § 24 ods. 1 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 2014
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa

211 638 €
300 €
316 240 €

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

211 489 €
300 €
317 517 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2016:
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy
2) výdavky na reprezentačné
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa

211 489 €
300 €
318 176 €

d) údaje v bodoch b) a c) nie sú záväzné.
číslo: 479/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a)
návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
s pripomienkami MsR k rozpočtu na rok 2014;
b)
kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
- k návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 a na roky
2015 a 2016 a
- k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta
v roku 2014;
II.
schvaľuje
a) programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016,
s pripomienkami MsR k rozpočtu na rok 2014 takto:
1. znižujú sa finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch
- vo výške 60 000 € v Programe 12 Prostredie pre život, podprogram 3 Fontány,
položky Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami a zaradiť ich
- v sume 10 000 € v Programe 10 Šport, v podprograme 4 Futbalový štadión
na spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna,
- v sume 50 000 € v Programe 10 Šport, v podprograme 7 Športová hala
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na projekt a realizáciu rekonštrukcie osvetlenia v Športovej hale.
2. znižujú sa finančné prostriedky na bežných výdavkoch
- vo výške 12 000 € v Programe 7 Komunikácie, podprogram 1 na položke –
Údržba miestnych komunikácií, opravy výtlkov, zvislé dopravné značenie,
opravy chodníkov a ciest,
- vo výške 6 000 € v Programe 2 Propagácia a marketing, podprogram 2,
na položke - Inzercia, informácie mesta v novinách – zazmluvnené výdavky
a zaraďujú sa
v Programe 7 Komunikácie, podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií :
- o sumu 10 000 € sa zvyšuje položka - Vybudovanie spevnených plôch –
Malookružná ul., Ul. A. Rudnaya,
- o sumu 5 000 € sa zvýšuje položka - Vybudovanie spevnených plôch –
Ul.M.Rázusa, Ul.J.Palárika,
a v Programe 4 Služby občanom, podprograme 4 Organizácia občianskych
obradov o sumu 3 000 € sa zvyšuje položka - Ošatné.
Celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 po zapracovaní
pripomienok takto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

26 966 515 €
21 797 260 €
2 108 414 €
3 060 841 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky

26 966 515 €
21 393 516 €
4 188 051 €
1 384 948 €

výdavkové finančné operácie

Celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 takto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

24 277 918 €
22 209 918 €
1 265 000 €
803 000 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky

24 277 918 €
21 577 000 €
1 093 291 €
1 607 627 €

výdavkové finančné operácie

Celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 takto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

24 080 910 €
22 432 158 €
500 000 €
1 148 752 €
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Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

24 080 910 €
21 848 992 €
741 791 €
1 490 127 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné
v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení;
b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2014 na splátky istín úverov z fondu rozvoja
bývania vo výške 325 067 € a z fondu rozvoja mesta vo výške 400 000 €;
c) prijatie úverových zdrojov vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2014, ktoré
budú použité na financovanie investičných akcií mesta schválených v rozpočte v roku
2014;
III.

splnomocňuje primátorku mesta
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov vo
výške 990 000 € do rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014.

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016 tvorí prílohu č. 1
týchto uznesení MsZ.
číslo: 480/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov,
b) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov k opatreniu
č. 353/2011 Z.z.,
c) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k opatreniu č.
353/2011 Z.z.,
d) podmienky žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
II.
schvaľuje
a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa nájomného bytového domu 2 x 12 b.j. – Bytový
dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, Prievidza,
b) investičný zámer – realizovať kúpu nájomného bytového domu 2 x 12 b.j. - Bytový dom SO
01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, v k.ú. Prievidza, na parcelách č. 6652/176
a č. 6652/177, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala projektová
kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,
c) spôsob financovania kúpy bytového domu: podpora zo ŠFRB vo výške 60 % - 631.582,20 €
a dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% - 421.054,80 €, spôsob financovania technickej
vybavenosti: dotácia 55 848,00 € a vlastné zdroje 36 225,86 €,
d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja
a bývania, ktorý nahradil zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov vo výške 631.582,20 €,
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e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – Bytový dom SO 01, LV č. 10111,
na parcele č. 6652/176 a č. 6652/177 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., Lesná
335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36797006, spoluvlastnícky podiel 1/1,
f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru,
najmenej však po dobu 30 rokov,
g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB,
h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona
č. 443/2010 Z.z.),
i) uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností predávajúceho TO-MY-STAV, s.r.o.,
Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza na Gazdovskej ul., ktoré sú
označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako objekty:
SO 01 Bytový dom 2 x 12 b.j. - štvorpodlažný bytový dom 2 x 12 b.j.
SO 02 Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy
SO 03.2 Vodovodné prípojky
SO 04.1 Kanalizácia splašková
SO 04.2 Kanalizácia dažďová
SO 06 Elektrické prípojky
SO 07 Verejné osvetlenie
s pripomienkou: v čl. VII. Odstúpenie od zmluvy sa text: „kupujúci môže odstúpiť“ nahrádza
textom: „kupujúci odstúpi“,
j) kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť) dohodnutú
nasledovne:
SO 01 Bytový dom 2 x 12 b.j.:
1.052.637,00 €
SO 02 Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy:
39.462,86 €
SO 03.2 Vodovodné prípojky:
5.483,00 €
SO 04.1 Kanalizácia splašková:
20.334,00 €
SO 04.2 Kanalizácia dažďová:
19.986,00 €
SO 06 Elektrické prípojky:
1.285,00 €
SO 07 Verejné osvetlenie:
5.523,00 €
cenu za technickú vybavenosť spolu:
92.073,86 €
k) v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške
631.582,20€, pričom mesto v rozpočte na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo výške 12násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas trvania
zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania,
l) vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2014 vo výške
36.225,86 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: Výstavba nájomných bytov 2 x 12
b.j. – Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, Prievidza,
m) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu rozvoja
bývania aj s priznanou výškou dotácie.
číslo: 481/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Mokrého a Kataríny Mokrej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul.
č. 483/22, o kúpu nehnuteľností – časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č. 6282/2,
parc.č. 6282/3, parc. č. 6277/3 a parc. č. 6277/4, pozemky spolu s výmerou približne 400 m²,
na účel zriadenia záhrady a skladu na palivové drevo,
II.
neschvaľuje
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predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemkov z C KN parcely č. 6282/2, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 42 m2, parc. č. 6282/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
263 m2, parc. č. 6277/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 282 m2 a parc. č. 6277/4,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený, podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom (pozemky spolu s výmerou približne 400 m²), na
účel zriadenia záhrady a skladu na palivové drevo, pre Petra Mokrého a Katarínu Mokrú,
spoločný trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. č. 483/22.
číslo: 482/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Roberta Webera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 331/10, o kúpu pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela č. 370/84, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m², na
účel postavenia garáže (výkup SSC),
b) informáciu, že dňa 20.11.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
pozemok parcela č. 370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m², Robertovi
Weberovi, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 331/10,
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/84, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 20 m², odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely CKN
č. 370/20, pre Roberta Webera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 331/10, za cenu 29,27
€/m², na účel postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností dotknutých budúcou
výstavbou komunikácie I/64, medzi ktorými bol aj žiadateľ Robert Weber, poskytnúť náhradné
pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy ciest.
číslo: 483/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Anny Mládekovej, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m²
v podiele 1/2, na účel postavenia garáže (výkup SSC),
b) informáciu, že dňa 20.11.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
pozemok parcela č. 370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele ½ Anne
Mládekovej, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29,
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/85, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele 1/2, odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013
z parcely CKN č. 370/20, pre Annu Mládekovú, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica
187/29, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností
dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64, medzi ktorými bola aj žiadateľka Anna
Mládeková, poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup
od Slovenskej správy ciest.
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číslo: 484/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Valentína Kyjaciho, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21
m² v podiele 1/2, na účel postavenia garáže (výkup SSC),
b) informáciu, že dňa 20.11.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
pozemok parcela č. 370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele ½
Valentínovi Kyjacimu, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29,
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/85, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 21 m² v podiele 1/2, odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013
z parcely CKN č. 370/20, pre Valentína Kyjaciho, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica
187/29, za cenu 29,27 €/m², na účel postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností
dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64, medzi ktorými bol aj žiadateľ Valentín Kyjaci,
poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od
Slovenskej správy ciest.
číslo: 485/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mgr. Ervína Zeleníka a manželky Márie Zeleníkovej, bytom Prievidza,
Ul. A. Bednára 712/3, o kúpu pozemku v k.ú. Prievidza, na parcele č. 4815/1 vo výmere 88 m²,
ktorá sa nachádza pri rodinnom dome na Ul. J. Červeňa 48, Prievidza podľa Geometrického
plánu č. 123/2013 zo dňa 24.7.2013,
b) informáciu, že dňa 22.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza na prevod – predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 4815/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 88 m² pre Mgr. Ervína Zeleníka a manželku Máriu
Zeleníkovú, bytom Prievidza, Ul. A. Bednára 712/3,
II.
schvaľuje
a) predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 4815/1, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 88 m² podľa zamerania Geometrického plánu č. 123/2013 zo dňa
24.7.2013 pre Mgr. Ervína Zeleníka a manželku Máriu Zeleníkovú, bytom Prievidza, Ul. A.
Bednára 712/3, za cenu 20,00 €/m2,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný
pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú
zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej
zelene.
číslo: 486/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, o kúpu pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela č. 4856/1, ostatné plochy s výmerou 1112 m², parcela č. 4856/14,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1497 m², parcela č. 4856/20, zastavané plochy a
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II.

nádvoria s výmerou 2394 m², parcela č. 4856/23, orná pôda s výmerou 119 m², parcela č.
4856/31, orná pôda s výmerou 125 m², parcela č. 4856/33, orná pôda s výmerou 170 m² a
parcela č. 4856/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², spolu s výmerou 5426 m²,
z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky okrajové, geometricky neucelené,
nevyužívané, priamo susediace s pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľa,
b) informáciu o Geometrickom pláne č. 388/2013 vypracovanom spol. Geoslužba Prievidza,
s.r.o.,
c) informáciu, že pozemky parcela č. 4856/1, 4856/14, 4856/33 a 4856/42 nie sú vo
vlastníctve mesta Prievidza,
schvaľuje
a) zámer mesta predať pozemky parcela CKN č. 4856/23 diel 1, ostatné plochy s výmerou
119 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku
parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, ostatné plochy s výmerou 233 m²,
na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN
č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, orná pôda s výmerou 413 m², odčlenený GP č.
388/2013 z pozemku parcela EKN č. 2112, za cenu 75,00 €/m² a pozemok parcela CKN
č. 4856/31 diel 5 ,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 125 m², na ktorý list vlastníctva
nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, za cenu 150,00
€/m² ,
b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé
k pozemkom v spoluvlastníctve žiadateľa, pre Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Bojnice,
Lány 1417/52.

číslo: 487/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mestskej rady na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/20 v rozsahu výmery 2161 m²,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.
4856/20 diel 3, ostatné plochy s výmerou 83 m² a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2078 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 388/2013
z pozemkov parcela EKN č. 4870 a parcela EKN č. 5060/26, formou obchodnej verejnej
súťaže s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely,
2. kúpna cena: minimálne vo výške 150,00 €/m2,
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 488/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Vl. Clementisa 63A, o zmenu
účelu užívania budúcej stavby ako „polyfunkčný objekt“. Spoločnosť nehnuteľnosti – pozemky
s výmerou 591 m2, na ktorých sa bude budúca stavba nachádzať, nadobudla od mesta
Kúpnou zmluvou č. 57/04, zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005
a Dodatku č. 1, uzavretým dňa 01.07.2009, na účel vybudovania skladu,
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schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 57/2004 uzavretej dňa 15.07.2005 medzi
mestom Prievidza ako predávajúcim a spoločnosťou Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi,
Ul. Vl. Clementisa 63A ako kupujúcim, v ktorom:
Čl. III. Účel prevodu znie: Nehnuteľnosti podľa článku II. tejto zmluvy sa
prevádzajú na účel vybudovania skladu, polyfunkčného objektu bez výrobnej činnosti a
bytovej výstavby s podmienkou predaja mestu Prievidza - pozemok v k. ú. Prievidza, časť
z parc. č. 5400/38 s výmerou približne 20 m2, na rozšírenie budúcej prístupovej komunikácie,
a to za rovnakú cenu ako pozemok nadobudla spoločnosť Kúpnou zmluvou č. 57/2004.

číslo: 489/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A
o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosti - pozemky k. ú. Prievidza nadobudnuté od
mesta Kúpnou zmluvou č. 57/04, zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005
a Dodatku č. 1, uzavretým dňa 01.07.2009, na účel vybudovania skladu,
II.
schvaľuje
zrušenie predkupného práva na pozemky k. ú. Prievidza:
- parcela č. 5400/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 505 m2,
- parcela č. 5402/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
3 m2,
- parcela č. 5402/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m2,
pre spoločnosť Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A
s tým, že na Katastrálny odbor Okresného úradu v Prievidzi bude súčasne predložená kúpna
zmluva na predaj časti pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 5400/38, podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, na rozšírenie budúcej prístupovej komunikácie (kupujúci
mesto Prievidza) a návrh na zrušenie predkupného práva.
číslo: 490/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh mesta na prenechanie majetku mesta, pozemkov, stavieb a hnuteľného majetku
v areáloch cintorínov v k.ú. Prievidza, k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Hradec do
nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza (od 01.01. 2014 zmena obchodného mena na
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) na účel zabezpečovania
služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených,
b) informáciu, že dňa 20.11. 2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer
mesta prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú.
Hradec do nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza (od 01.01. 2014 zmena
obchodného mena na Technické služby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) na
účel zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených,
II.
schvaľuje
pre spoločnosť UNIPA, spol. s.r.o., Prievidza (od 01.01. 2014 spoločnosti Technické služby
mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o. ) nájom majetku mesta, pozemkov, stavieb
hnuteľného majetku:
Cintorín Prievidza, Mariánska ulica:
- pozemky v areáli cintorína
parcela č. 3093/1 – ostatná plocha s výmerou 34 509 m2
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parcela č. 3473/4 – ostatná plocha s výmerou 829 m2
parcela č. 3478/6 – ostatná plocha s výmerou 27 m2
parcela č. 7080/11– trvalý trávnatý porast s výmerou 33 m2
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2
parcela č. 3473/1 – ostatná plocha s výmerou 25 m2
parcela č. 3473/11 – ostatná plocha s výmerou 92 m2
parcela č. 3473/12 – ostatná plocha s výmerou 110 m2
parcela č. 3473/13 – ostatná plocha s výmerou 392 m2
parcela č. 3473/14 – ostatná plocha s výmerou 332 m2
parcela č. 7080/8 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 367 m2
parcela č. 7080/20 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 m2
parcela č. 7080/21 – trvalý trávnatý porast s výmerou 50 m2
parcela č. 7080/22 – trvalý trávnatý porast s výmerou 334 m2
parcela č. 3093/4 – ostatná plocha s výmerou 42 m2
parcela č. 3093/5 – ostatná plocha s výmerou 331 m2
parcela č. 3093/2 – ostatná plocha s výmerou 15 873 m2
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2
parcela č. 3090 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 593 m2
parcela č. 3103/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 165 m2
parcela č. 3102/11 – záhrada s výmerou 818 m2
parcela č. 3103/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2
parcela č. 3102/10 – záhrada s výmerou 604 m2
parcela č. 3102/1 – záhrada s výmerou 23 m2
parcela č. 3102/5 – záhrada s výmerou 82 m2
- stavby v areáli cintorína Prievidza
dom smútku – súp. č. 570 na parcele č. 3090
rodinný dom pri cintoríne – súp. č. 603 na parcele č. 3103/1, 3103/2
rozptylová lúka v urnovom háji
sektor H
oplotenie cintorína
- hnuteľný majetok
umelecké dielo „TRÁVY ŽIVOTA“ v urnovom háji
malotraktor TV 420
vlečka k malotraktoru
elektrické búracie kladivo
katafalk 3
brána vchodová 2
reproduktor stojanový 4
reproduktor ARS-840 2
reprodukčná skriňa 6
akumulačné kachle
Cintorín Veľká Lehôtka
- pozemky v areáli cintorína
parcela č. 83 – ostatná plocha s výmerou 5 699 m2
parcela č. 82 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 22 m2
- stavby v areáli cintorína
dom rozlúčky – súp. č. 50604 na parcele č. 83
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 82
cesta a oplotenie
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- hnuteľný majetok
akumulačné kachle
Cintorín Malá Lehôtka
- pozemky v areáli cintorína
parcela č. 4/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2
parcela č. 4/3 – trvalý trávnatý porast s výmerou 40 m2
parcela č. 4/4 – trvalý trávnatý porast s výmerou 35 m2
parcela č. 4/7 – trvalý trávnatý porast s výmerou 2 m2
parcela č. 325 – ostatná plocha s výmerou 2023 m2
- stavby v areáli cintorína
dom rozlúčky bez súp. č. na parcele č. 4/2, 4/3, 4/4, 4/7
Cintorín Hradec
– pozemky v areáli cintorína
parcele č. 303/2 – ostatná plocha s výmerou 2 119 m2
parcele č. 303/3 – ostatná plocha s výmerou 442 m2
parcele č. 303/4 – ostatná plocha s výmerou 425 m2
parcele č. 303/5 – ostatná plocha s výmerou 100 m2
parcele č. 303/7 – ostatná plocha s výmerou 79 m2
parcele č. 303/8 – ostatná plocha s výmerou 142 m2
parcele č. 303/9 – ostatná plocha s výmerou 51 m2
parcele č. 303/10 – ostatná plocha s výmerou 109 m2
parcele č. 303/11 – ostatná plocha s výmerou 104 m2
parcele č. 303/12 – ostatná plocha s výmerou 18 m2
parcele č. 303/12 – ostatná plocha s výmerou 41 n2
parcele č. 303/14 – ostatná plocha s výmerou 56 m2
parcele č. 303/15 – ostatná plocha s výmerou 57 m2
parcele č. 303/16 – ostatná plocha s výmerou 62 m2
parcele č. 303/17 – ostatná plocha s výmerou 77 m2
parcele č. 303/19 – ostatná plocha s výmerou 61 m2
parcele č. 303/20 – ostatná plocha s výmerou 4 m2
parcele č. 303/21 – ostatná plocha s výmerou 1 m2
parcele č. 303/22 – ostatná plocha s výmerou 75 m2
parcele č. 303/23 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 73 m2
parcele č. 303/24 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 17 m2
parcele č. 303/25 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 9 m2
parcele č. 303/27 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2
parcele č. 303/28 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2
parcele č. 303/18 – ostatná plocha s výmerou 160 m2
parcele č. 303/26 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 1 m2
parcele č. 303/6 – ostatná plocha s výmerou 82 m2
parcele č. 778/3 – orná pôda s výmerou 95 m2
- stavby v areáli cintorína Hradec
dom rozlúčky – bez súp. č. na parcelách č. 303/23, 303/24, 303/25, 303/26
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 303/27
Cintorín Necpaly
- pozemky v areáli cintorína
parcela č. 6477/1 – ostatná plocha s výmerou 3 674 m2
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na účel zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy
patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4
ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj prevádzkovanie a údržba mestských cintorínov,
- za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou
lehotou.
číslo: 491/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, o nájom
nehnuteľností v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy na účel zväčšenia parkovacej
kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ o ďalších 8 parkovacích miest (114, 40 m²) na
Dlhej ulici, v zmysle prílohy,
b) informáciu, že dňa 22.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer
mesta Prievidza prenajať nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy vo
výmere 114,40 m² na Dlhej ulici, pre UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská
cesta 1,
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy vo výmere 114,40 m² na
Dlhej ul. , pre UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, na účel zväčšenia
parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ o 8 parkovacích miest
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko mesto spoplatnením
podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj ekonomický,
dosiahne najmä:
o čiastočné zníženie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj
dynamickou dopravou
o zníženie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre mesta
o obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta
o čiastočné zvýšenie využívania mestskej hromadnej dopravy
o zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk,
čím utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, čo
je v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj územia mesta
a o potreby jeho obyvateľov;
- za podmienok: nájomného vo výške 76,48 €/rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou
výpovednou lehotou.
číslo: 492/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3 o nájom nehnuteľnosti –
časť pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 910, vo výmere 4m², na účel úpravy vzťahu
k pozemku pod drobnou stavbou,
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II.

b) informáciu, že dňa 22.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 910 vo výmere
4m² pre Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3,
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 910, vo výmere 4m², pre
Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, na účel úpravy vzťahu k pozemku
pod drobnou stavbou,
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako spôsob hodný osobitného zreteľa, keďže predmet nájmu je
zastavaný stavbou v užívaní žiadateľa, ktorá slúži ako sklad pre bicykle,
- za podmienok: nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou
výpovednou lehotou.

číslo: 493/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jany Letavayovej miesto podnikania Kanianka, Stará cesta 31/42,
o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 14/2013, ktorej predmetom bola nehnuteľnosť – časť pozemku
parcela č. 5066/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m², nachádzajúca sa na
Ulici I. Bukovčana v Prievidzi, ku dňu 15.12.2013 z dôvodu nerealizovania podnikateľského
zámeru – umiestnenia novinového stánku;
II.
schvaľuje
ukončenie nájomného vzťahu s Janou Letavayovou, miesto podnikania Kanianka, Stará cesta
31/42, ku dňu 15.12.2013.
číslo: 494/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informatívnu správu o zmene názvu spoločnosti UNIPA, s. r. o., na Technické služby mesta
Prievidza s.r.o. s účinnosťou od 1. 1. 2014.
číslo: 495/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Seniorart III“ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Seniorart III“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 60 € t.j. 3 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 496/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Tradičné umenie regiónu“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Tradičné umenie regiónu“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 60 € t.j. 3,4 % z celkových výdavkov na projekt.
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číslo: 497/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Farby a čiary života“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Farby a čiary života“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 70 € t.j. 3,3 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 498/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Night ART – večery s umením II.“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Night ART – večery s umením II.“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 90 € t.j. 3,1 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 499/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Na prievidzskom rínku“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Na prievidzskom rínku“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 70 € t.j. 3,1 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 500/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Letná čitáreň“ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Letná čitáreň“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 80 € t.j. 2,8 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 501/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „História v pohybe “ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „História v pohybe“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 100 € t.j. 3,4 % z celkových výdavkov na projekt.
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číslo: 502/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Infopanely o meste Prievidza“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Infopanely o meste Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 150 € t.j. 3,2 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 503/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu v zložení komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach;
II.
odvoláva
z komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta
a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
neposlanca Jána Dobrovodského a zamestnancov mesta JUDr. Evu Bogdanovú a MVDr.
Norberta Turanoviča;
III.
volí
Marcela Dobrovodského, poslanca MsZ, za člena komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
číslo: 504/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2014.
číslo: 505/13
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na udelenie Ceny mesta Prievidza
plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi Lančaričovi za propagáciu mesta Prievidza, ku ktorému
sa hrdo hlási, ale najmä za jeho neoceniteľnú službu mieru vo svete,
II.
schvaľuje
udelenie Ceny mesta Prievidza pre plukovníka vo výslužbe Ing. Ivana Lančariča za
propagáciu mesta Prievidza, ku ktorému sa hrdo hlási, ale najmä za jeho neoceniteľnú službu
mieru vo svete.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 10. 12. 2013
od 468 do 505

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Ing. Martin Drozd
predseda

.............................................
Mgr. Ružena Dlábiková
členka

.........................................
Gabriel Čauder
člen

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu MsÚ
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