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Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  8. 7. 2011 
od  208 do 216 

 
208. Zloženie mandátovej komisie 
209.  Zloženie návrhovej komisie 
210. Program MsZ v Prievidzi na deň 8. 7. 2011 
211. Doplnok č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov  

a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 
212. Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov 

a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 
213. Zmena uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18. 12. 2007 
214. Žiadosť spoločnosti LICITOR development, s. r. o., o výstavbu bytového objektu v lokalite 

Prievidza Necpaly 
215. Petícia obyvateľov mesta proti zriadeniu vecného bremena 
216. Žiadosť Edmunda Majdana o zriadenie vecného bremena 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  8. 7. 2011 
od  208 do 216 

 
číslo: 208/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie mandátovej komisie: Ing. Martin Drozd – predseda, Ing. Branislav 
Bucák – člen, Gabriel Čauder – člen,  

II. schvaľuje  
mandátovú komisiu v zložení: Ing. Martin Drozd – predseda, Ing. Branislav Bucák – člen, 
Gabriel Čauder – člen. 
 

číslo: 209/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Roman Hlaváč – predseda, Mgr. Pavel Takáč –  
člen, Július Urík –  člen; 

II. schvaľuje   
návrhovú komisiu v zložení: Roman Hlaváč – predseda, Mgr. Pavel Takáč –  člen, Július 
Urík –  člen. 
 

číslo: 210/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 8. 7. 2011; 
II. schvaľuje  

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 8. 7. 2011. 
 

číslo: 211/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006  o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II. schvaľuje   
a)   výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 5 k VZN mesta 
Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 
trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých stálych 
komisiách MsZ; 
b) Doplnok č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
 

číslo: 212/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II.         schvaľuje   
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a) výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 3  k VZN mesta 
Prievidza č. 95/2006    o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  
na trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých 
stálych komisiách MsZ; 

b) Doplnok č. 3  k VZN mesta Prievidza č. 95/2006  o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 

 
číslo: 213/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

a)  Informáciu, že na základe uznesenia MsR č. 261/11 zo dňa 21.6.2011 bola                
s Mgr. Júliusom Gábrišom DMP – PLAST, Nábr. sv. Cyrila č. 18/4, Prievidza zrušená 
zmluva o spolupráci 466/08/0Z/2.4.1 – bytový objekt Prievidza Necpaly – Gazdovská 
ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 
(pozemok od tenisovej haly), 

b)   návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18.12.2007, ktorým bola schválená 
lokalita Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 
6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly), pre 
výstavbu bytového domu pre Mgr. Júliusa Gábriša DMP – PLAST, Nábr. sv. Cyrila         
č. 18/4, Prievidza za podmienok INFORMAČNÉHO MEMORANDA tak, že 
z predmetného uznesenia v časti II. sa vypustí text:  „lokalitu Prievidza Necpaly – 
Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652/25, 6652/24, 
6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly) a“, ostatok uznesenia ostane 
nezmenený; 

II. schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ č. 428/07 zo dňa 18.12.2007 takto: v časti II. sa vypúšťa text: 
„lokalitu Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 
6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly) a“ , ostatok uznesenia 
ostáva nezmenený. 

 
číslo: 214/11      
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

a) Žiadosť spoločnosti LICITOR development, s.r.o., Tajovského č. 5, Žilina o výstavbu 
bytového objektu v lokalite Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť pozemku 
z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok od tenisovej 
haly), 
b) návrh, že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že medzi základné 
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, t. j. aj zabezpečenie bytovej výstavby pre obyvateľov a 
spoločnosť LICITOR development, s. r. o., Žilina vybuduje na vlastné náklady na 
predmetných pozemkoch bytový dom vrátane infraštruktúry,  

II. schvaľuje  
a) že  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že medzi základné úlohy 
mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, t. j. aj zabezpečenie bytovej výstavby pre obyvateľov a 
spoločnosť LICITOR development, s. r. o., Žilina vybuduje na vlastné náklady na 
predmetných pozemkoch bytový dom vrátane infraštruktúry;   
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b) prenájom pozemkov parc. č. 6652/22 záhrada vo výmere 1944 m2, parc. č. 6652/24 
záhrada vo výmere 750 m2, parc. č. 6652/25 záhrada vo výmere 2287 m2, parc. č. 
6652/36 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2, parc. č. 6652/60 zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 363 m2 a  parc. č. 6652/123 zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 1450 m2, ktorá bola odčlenená z parc. č. 6652/1, spolu vo výmere 7194m2, 
(pozemok od tenisovej haly) za cenu 1,00 €,  za účelom výstavby bytového objektu 
Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa vrátane infraštruktúry na vlastné náklady 
pre spoločnosť LICITOR development, s.r.o., Tajovského 5, Žilina s tým, že v prípade 
etapovitej realizácie výstavby spoločnosť začne  s výstavbou bytového objektu od 
tenisovej haly a zabezpečí napojenie objektu na Centrálny zdroj tepla od spoločnosti PTH, 
a. s. , Prievidza.  

 
číslo:  215/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

petíciu obyvateľov mesta proti zriadeniu vecného bremena s právom prístupu cez 
pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 2749/19 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 
2678/2, 

II. vyhovuje  
v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení petícii obyvateľov 
mesta proti zriadeniu vecného bremena s právom prístupu cez pozemok v k. ú. Prievidza, 
parc. č. 2749/19 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 2678/2. 

 
číslo:  216/11 
Mestské zastupiteľstvo     
I. berie na vedomie 

žiadosť Edmunda Majdana, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 14/1, o zriadenie vecného 
bremena s právom prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2749/19 vo vlastníctve 
mesta Prievidza v rozsahu približne 12 m2, k pozemku parc.č. 2678/2 vo vlastníctve 
žiadateľa za účelom vybudovania prístupu k stavbe dvojgaráže; 

II.     neschvaľuje  
zriadenie vecného bremena a právom prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
2749/19 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom, k pozemku parc.č. 2678/2 vo vlastníctve žiadateľa za účelom vybudovania 
prístupu k stavbe dvojgaráže v prospech vlastníka pozemku parc.č. 2678/2. 

 
 

 
 
 
 

      JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  8. 7. 2011 

od  208 do 216 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ..........................................             .............................................         .........................................  
              Roman Hlaváč            Mgr. Pavel Takáč             Július Urík 
                 predseda                       člen                  člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza   8.  7. 2011 
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