
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                               

 

  
Zoznam uznesení 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 26. 6. 2012 

od  154 do 200 
 

154. Zloženie návrhovej komisie 
155. Poslanecký návrh PaedDr. E. Porubcovej na doplnenie programu MsZ 
156. Program MsZ na deň 26. 6. 2012 
157. Vyhodnotenie uznesení MsZ  
158. Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 

obdobie január – apríl 2012 
159. Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní  sociálnych služieb 

v meste Prievidza 
160. Doplnok č. 2 k IS č. 38 – Kritériá pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na 

čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
161. Zmena sídla školského stravovacieho zariadenia – Školskej jedálne I. ZŠ na Ul. S. 

Chalupku v Prievidzi 
162. Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza 
163. Zmeny a doplnky č. 14 k UPN mesta Prievidza a Doplnok č. 10 k VZN mesta Prievidza           

č. 31/1995 
164. VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 

o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných 
miestach v meste Prievidza 

165. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2012 

166. Žiadosť Yilmaza Tokla o kúpu časti pozemku 
167. Žiadosť Mariána Beňačku – BenSed o kúpu časti pozemku 
168. Žiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina o zriadenie vecného 

bremena  na účel realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T. Vansovej ...“ 
169. Žiadosť Mgr. Klaudie Boorovej – Dzuríkovej o zriadenie vecného bremena 
170. Žiadosť spol. SLOVTAIN, s. r. o., o kúpu pozemku 
171. Žiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina o zriadenie vecného 

bremena na účel realizácie  stavby „Prievidza – sídlisko Píly ...“ 
172. Žiadosť Mgr. Juraja Výskoka o kúpu časti pozemku 
173. Žiadosť Mgr. Juraja Výskoka o zriadenie vecného bremena 
174. Žiadosť Mgr. Martina Výskoka o kúpu časti pozemku 
175. Žiadosť Mgr. Martina Výskoka o zriadenie vecného bremena 
176. Žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka o kúpu časti pozemku 
177. Žiadosť Ladislava Mečiara o zriadenie vecného bremena 
178. Žiadosť Ing. Vlastimila Macha a manž. o kúpu časti pozemku 
179. Žiadosť JUDr. Evy Kyselovej o kúpu časti pozemku 
180. Žiadosť Mgr. Milana Cebáka o kúpu časti pozemkov 
181. Žiadosť Veroniky Novákovej o zriadenie vecného bremena 
182. Žiadosť Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho na zmenu uzn. MsZ č. 237/11 
183. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, s. r. o., o kúpu 

pozemku pod bytovým domom 
184. Ponuka Márie Frimelovej na predaj pozemku  
185. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod výstavbu nového cintorína v lokalite Pod 

banskou 
186. Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku o zmenu uzn. MsZ č. 157/11 
187. Žiadosť Miroslava Kotiana a manž. o zmenu uzn. MsZ č. 321/10 
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188. Nájom nebytových priestorov v objekte MŠ na Športovej ulici (OZ ZPVAŽ - ĽALIA) 
189. Nájom časti pozemku na Ul. M. Mišíka Dane Dorníkovej 
190. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na nájom pozemkov pod stavbami a časťami 

stavieb komplexu autobusovej stanice 
191. Vyhlásenie opätovnej obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu bývalej MŠ na 

Nedožerskej ceste 
192. Vyhlásenie opätovnej obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Ul. J. Hollého 
193. Vyhlásenie opätovnej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku (pozemok priľahlý 

k pozemku Jána Filipa) 
194. Informácia o neúspešnosti OVS na predaj rekreačnej chaty Mraznica 
195. Zmena uzn. MsZ č. 273/11 v znení  uzn. MsZ č. 136/12 (Ing. Karel Čuka) 
196. Projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Sociálno-integračného centra 

v Prievidzi – I. etapa“ 
197. Projekt s názvom „Pestrosť ide do ulíc“ 
198. Projekt s názvom „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“ 
199. Projekt s názvom „Hudba a slovo v jednom rytme“ 
200. Termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 26. 6. 2012 

od  154 do 200 
 
číslo: 154/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Helena Dadíková – predsedníčka, Katarína 
Čičmancová – členka, MUDr. Dušan Magdin  – člen,  

II. schvaľuje 
zloženie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Katarína Čičmancová – 
členka, MUDr. Dušan Magdin  – člen. 

 
číslo: 155/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na doplnenie programu Mestského  

zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2012 o bod programu „Návrh na zrušenie 
uznesenia MsZ  č.  362/2011 zo dňa 13.12.2011“;  

II. neschvaľuje  
            doplnenie programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2012 o bod  

„Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 362/2011 zo dňa 13.12.2011“.  
 

číslo: 156/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2012; 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2012. 
 

číslo: 157/12 
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. s l e d u j e 

rok 2012: 37/II., III.; 40/II., 43/II., 59/II., 76/II., 77/II., 78/II., 79/II., 83/II., 84/II., 85/II., 
96/III., 101/II.,;  

rok 2011:  73/IV. až VI., 238/III., 240/II., 241/II. – bod b), 242/II.-b), 264/II.-bod b), 
266/III, 273/II. – bod a), c), 326/II., 326/III., 362/II.; 

rok 2010: 158/II., 185/II., 246/II. body M3, M8, M9, M11, 278/III., 306/II.; 
rok 2009:      222/II., 318/III.;  
rok 2007:      261/II. – bod b); 
rok 2006:      546/III.; 
rok 2003: 76/I.; 
rok 1997:   224/II.;     
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III.        v y p ú š ť a  zo sledovania uznesenia: 

rok 2012: 106/III.; 
rok 2011: 243/III., 300/II., 302/II.;  

 
IV.  p o z a s t a v u j e  uznesenia: 
 rok 2011: 177/II.; 
 rok 2010: 283/III.; 
 rok 2009: 149/II., 149/III. 
 
V. o p r a v u j e   uznesenia:  
 Uznesenie č. 114/12: 

v časti II. písm. c) sa v poslednom riadku slovo „za odplatu“ nahrádza slovom „bezplatne“. 
  

Uznesenie č. 99/12: 
 - v bode III. písm. b) sa za slová:  

„Rezervný fond sa použije“ vkladá text „ v zmysle  § 10 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.  
o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy“.   
 

číslo: 158/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 
obdobie január – apríl 2012. 
 

číslo: 159/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku  č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza, 

II. schvaľuje    
Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza s pripomienkou: v článku 7 – záverečné ustanovenia, bod 11. sa mení 
dátum účinnosti  z 1. júla 2012 na 1. septembra 2012. 
 

číslo: 160/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh  Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritériá pre poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, 

II. schvaľuje    
Doplnok č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritériá pre poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda. 

 
číslo: 161/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia - Školskej jedálne, Úzka 418/4, 
Prievidza do školskej jedálne, Ul. S. Chalupku 312/12 (bývalá ŠJ III. ZŠ) -  ako súčasť I. 
ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14,  Prievidza,  k termínu 1.8.2012; 
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II.  schvaľuje  
zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia - Školskej jedálne, Úzka 418/4,  
Prievidza, do školskej jedálne Ul. S. Chalupku 312/12, (bývalá ŠJ III. ZŠ) - ako súčasť I. 
ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza, k termínu 1.8.2012. 

 
číslo: 162/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja                  
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so 
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia; 

II. schvaľuje  
Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so špecifikáciou ulíc 
podľa funkčného územia. 

 
číslo: 163/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

1) Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona  č. 50/1976 
Zb.    v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. 
Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2012. 

2) Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 15.06.2012 pod číslom 
KSU 2012-465 o preskúmaní súladu Návrhu zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta 
Prievidza podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50 /1976 Zb. v platnom znení, 

II.         schvaľuje 
1) "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a 
verejnosti, uplatnených počas prerokúvania návrhu Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta 
Prievidza  „obstarávateľom“ a spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 
vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 
2) Zmeny a doplnky č. 14 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. 
v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, 
autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2012. Dokumentácia 
obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia Doplnku č. 10 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.  31/1995; 

3) Doplnok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Prievidza 
s pripomienkou:  v článku 10 sa pred text „Na tomto doplnku sa uznieslo MsZ dňa 26. 6. 
2012 ........ „  dopĺňa označenie článku: „článok 11“; 

III.  ukladá prednostovi MsÚ 

1) Zverejniť Doplnok č. 10 k VZN mesta Prievidza č.31/1995 o územnom pláne mesta 
(Prievidza), po dobu tridsať (30) dní od jeho zverejnenia na úradných tabuliach mesta 
Prievidza v súlade s § 23, ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení; 

2) Zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov    
č. 14 k ÚPN mesta Prievidza v súlade s § 28 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení,  t.j. 
označením dokumentácie schvaľovacou doložkou, doručením Krajskému stavebnému 
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úradu v Trenčíne a príslušnému stavebnému úradu, vyhotovením registračného listu, 
ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému ministerstvu.  

 
číslo: 164/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                         
č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza;  

II.   schvaľuje    
VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných 
miestach v meste Prievidza. 

 
číslo: 165/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2012, 

II. schvaľuje    
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2012. 

 
číslo: 166/12    
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Yilmaza Tokla, bytom Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova č. 846/22, o kúpu  časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3256/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
približne 200 m2 a objektu stojaceho na tejto časti pozemku, na účel využitia ako cukráreň 
- kaviareň,  

II.         neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku,  z parcely č. 
3256/35, zastavené plochy a nádvoria s výmerou podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom (približne 200 m2) a objektu stojaceho na tejto časti pozemku.  

 
číslo: 167/12    
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Mariána Beňačku - BenSed, bytom Prievidza, Dúbravská ul. č. 13/1, o kúpu  časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2059/1, ostatné plochy  s výmerou približne 29 m2, 
na účel zriadenia parkovacieho miesta pri nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 
žiadateľa,  

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku  z parcely             
č. 2059/1, ostatné plochy s výmerou podľa skutočného zamerania geometrickým plánom 
(približne 29 m2), na účel zriadenia parkovacieho miesta.    
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číslo: 168/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k. ú. 
Prievidza parc. č. 2272 strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí – 
preložku časti NN vedenia a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia na účel 
realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T. Vansovej v Prievidzi, parc. č. 2271 
a parc. č. 2272 – preložka časti NN vedenia“ a strpieť vstup na tento pozemok  
v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv 
inžinierskych sietí  v prospech spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., 
Žilina;     

II.     neschvaľuje   
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k. ú. 
Prievidza parc. č. 2272, strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí – 
preložku časti NN vedenia a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia na účel 
realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T. Vansovej v Prievidzi, parc. č. 2271 
a parc. č. 2272 – preložka časti NN vedenia“ v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania 
a vykonávania údržby a  opráv inžinierskych sietí  v prospech spoločnosti  
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina.    

 
číslo: 169/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Klaudie Boorovej - Dzuríkovej, Ul. A. Mišúta 721/17, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť schodisko na pozemku 
a umožniť prechod cez pozemok v k. ú. Prievidza parc. č. 2089 k obchodným priestorom, 
ktoré budú vybudované v byte č.1 vo vchode č. 5 v bytovom dome súp. č. 10413 na  
parc.č.2093 na Rastislavovej ulici v Prievidzi; 

II.    schvaľuje   
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť schodisko na pozemku 
a umožniť prechod cez pozemok v k. ú. Prievidza parc. č. 2089 zast.pl. s výmerou 706 m2 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom,  k obchodným priestorom, ktoré budú 
vybudované v byte č.1 vo vchode č. 5 v bytovom dome súp. č.  10413 na  parc.č.2093 na 
Rastislavovej ulici v Prievidzi v prospech vlastníka bytu č.1 vo vchode č. 5 v bytovom 
dome súp. č. 10413 na  parc.č.2093 na Rastislavovej ulici v Prievidzi  s tým, že 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 zaťaženého vecným 
bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku , 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  150,00 €/m2. 

   
číslo: 170/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

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

II.  schvaľuje    
prevod pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná plocha s výmerou 41 m², za 
cenu 250,00 €/m2, pre spoločnosť SLOVTAIN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pretože podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov možno prevádzaný pozemok považovať za taký, ktorý svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a nie je vhodné tento 
previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

 
číslo: 171/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. 
Prievidza parc.č. 387/1, parc.č. 150, parc.č. 155/1, parc.č. 395, parc.č.404, parc.č. 95, 
parc.č. 99, parc.č. 124, parc.č. 116/1, parc.č. 110, parc.č. 75, parc.č. 50, parc.č.  45/1, 
parc.č. 70, parc.č. 30 a parc.č. 32, strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierskych 
sietí – zemného káblového vedenia za účelom realizácie stavby „Prievidza – sídlisko Píly: 
rekonštrukcia 6 kV TS č. 612, 659, 682 na 22 kV a rekonštrukcia 6 kV káblov na 22 kV“ 
a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania 
a vykonávania údržby a  opráv inžinierskych sietí  v prospech spoločnosti  
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina;    

II.     schvaľuje     
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. 
Prievidza parc.č. 387/1, parc.č. 150, parc.č. 155/1, parc.č. 395, parc.č.404, parc.č. 95, 
parc.č. 99, parc.č. 124, parc.č. 116/1, parc.č. 110, parc.č. 75, parc.č. 50, parc.č.  45/1, 
parc.č. 70, parc.č. 30 a ako užívateľa pozemku parc.č. 32, na ktorý list vlastníctva nie je 
založený, strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – zemného 
káblového vedenia za účelom realizácie stavby „Prievidza – sídlisko Píly: rekonštrukcia 6 
kV TS č. 612, 659, 682 na 22 kV a rekonštrukcia 6 kV káblov na 22 kV“ v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase 
za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv inžinierskych sietí  v prospech 
spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina s tým, že 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 dĺžky 
trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a  šírky  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, že investor sa písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, 
bude priebežne 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 tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania a zároveň sa 
zaviaže, že pri rozkopaní chodníka ho v celej šírke zrekonštruuje.  
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číslo: 172/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Juraja Výskoka, bytom Prievidza, Duklianska ul. 54/7A, o kúpu časti 
pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na LV 1 s výmerou 18 m², na ktorom sa 
nachádza stavba - dočasná garáž, súpisné č. II. 1567 vo vlastníctve žiadateľa,  

II.  neschvaľuje 
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na LV 
1 s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáž, súpisné č. II. 1567. 
 

číslo: 173/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
 žiadosť Mgr. Juraja Výskoka, bytom Prievidza, Duklianska ul. 54/7A, o zriadenie 
 vecného bremena s právom prechodu pešo a autom na časti pozemku na Ulici za depom, 
 parcela č. 3796/2 na LV 1 s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza stavba  -  dočasná  
            garáž, súpisné č. II. 1567 vo vlastníctve žiadateľa,  
II. neschvaľuje  

zámer  mesta  Prievidza  zriadiť  vecné   bremeno  s  právom   prechodu pešo   a autom 
na pozemku parcela č. 3796/2 na LV 1 s výmerou  18 m², na ktorom sa nachádza stavba - 
dočasná garáž, súpisné č. II. 1567.  

 
číslo: 174/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Martina Výskoka, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku 445/29-4,  o kúpu časti 
pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na LV 1 s  výmerou 18 m², na ktorom sa 
nachádza stavba - dočasná garáž, súpisné č. II. 1569 vo vlastníctve žiadateľa;  

II.  neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na               
LV 1 s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáž, súpisné                    
č.  II. 1569.  

 
číslo: 175/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
 žiadosť Mgr. Martina Výskoka, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku 445/29-4, o zriadenie 
 vecného bremena s právom prechodu pešo a autom na časti pozemku na Ulici za depom, 
 parcela č. 3796/2 na LV 1 s výmerou  18 m², na ktorom sa nachádza stavba -  dočasná  
            garáž, súpisné č. II. 1569 vo vlastníctve žiadateľa;  
II. neschvaľuje  

zámer mesta Prievidza zriadiť vecné bremeno s právom prechodu pešo   a autom  
na pozemku parcela č. 3796/2 na LV 1 s výmerou  18 m², na ktorom sa nachádza stavba - 
dočasná garáž, súpisné č. II. 1569.  
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číslo: 176/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka, Šípková 170/15, Kanianka, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza parc. č. 4990/1 ost.pl. s výmerou 13 856 m2 , ktorého vlastníkom je mesto 
Prievidza, a to za účelom vybudovania parkovacích plôch pri polyfunkčnom objekte súp. 
č. 1921 na parc. č. 4990/4 vo vlastníctve žiadateľov s výmerou približne 600 m2 podľa 
zamerania geometrickým plánom; 

II.    neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť časť svojho pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 4990/1 
ost.pl., s výmerou 13 856 m2, do vlastníctva Lukáša a Ivana Gežíka, za účelom 
vybudovania parkovacích plôch pri polyfunkčnom objekte súp. č.  1921 na parc.č. 4990/4 
vo vlastníctve žiadateľov, a to s výmerou asi 600 m2 podľa zamerania geometrickým 
plánom. 

 
číslo: 177/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Ladislava Mečiara, Tužina 384, o zriadenie vecného bremena  s právom uloženia 
inžinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemkoch v k. ú. Prievidza parc. č. 5082/53 
a parc. č. 5082/54 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 
5003/7 vo vlastníctve Ladislava Mečiara;     

II.    schvaľuje      
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku  v k. ú. 
Prievidza parc. č. 5082/54 ost.pl. s výmerou  434 m2 a užívateľa pozemku v k.ú. Prievidza 
parc. č. 5082/53 ost.pl. s výmerou  2734 m2 (na ktorý list vlastníctva nie je založený),  
strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – plynovej prípojky 
k pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 5003/7 zast.pl. s výmerou 199 m2 vo vlastníctve 
Ladislava Mečiara a strpieť vstup na tieto pozemky v  ktoromkoľvek čase, za účelom 
prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv plynovej prípojky v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5003/7 s tým, že 
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 dĺžky trasy vedenia  plynovej prípojky a  šírky  jej  ochranného  pásma po  oboch  
stranách,  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým prípojka 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. 

 
číslo: 178/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Vlastimila Macha a manž., spoločne bytom Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 
511/51, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy s 
výmerou približne 121 m² na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov;  

II.  schvaľuje   
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 
4807/1, ostatné plochy s výmerou 121 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 
z celkovej parcely č. 4807/1 (276 m²), na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
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bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 
20,00 €/m² pre Ing. Vlastimila Macha a manž., spoločne bytom Ul. Š. Závodníka č. 
511/51, Prievidza, s podmienkou realizácie priehľadného oplotenia, 
b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/1, ostatné plochy s výmerou 
121 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 z celkovej parcely č. 4807/1 (276 
m²), 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, že žiadaný pozemok 
je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, 
čím zabezpečujú 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: 179/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť JUDr. Evy Kyselovej, bytom Žilina, Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy s výmerou približne 
75 m² na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého 
k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa; 

II.  schvaľuje  
a)  zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 
4807/7, ostatné plochy vo výmere 66 m² odčleneného Geometrickým plánom č. 177/2012 
z parcely č. 4807/1, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne 
priľahlého k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 20,00 €/m², pre JUDr. Evu 
Kyselovú, bytom Žilina, Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1,  
b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/7, ostatné plochy s 
výmerou 66 m² odčleneného Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1 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, že žiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa oň riadne stará, čím 
zabezpečuje 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:180/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Milana Cebáka a manž., spoločne bytom Prievidza, Svätoplukova ulica č. 
89/1, o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy s 
výmerou približne 35 m² a pozemku parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 31 m² v celosti, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
bezprostredne priľahlých k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov;  

II.  schvaľuje   
a)  zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 
4807/9, ostatné plochy s výmerou 37 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 z 
parcely 4807/1 a pozemok parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 31 
m² v celosti, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov bezprostredne priľahlých 
k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 20,00 €/m², pre Mgr. Milana 
Cebáka a manž., spoločne bytom Prievidza, Svätoplukova ul. č. 89/1; 
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b)  spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/9, ostatné plochy s 
výmerou 37 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely 4807/1 
a pozemku parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 31 m² v celosti, 
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, že žiadané pozemky 
sú bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sa o ne riadne 
starajú, čím zabezpečujú 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:  181/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Veroniky Novákovej, Ul. Kuzmányho 99/23, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti príjazdovej 
komunikácie na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3029/1 vo vlastníctve mesta Prievidza 
k nehnuteľnostiam parc. č. 3032/1, parc. č. 3032/2 a parc. č. 3032/3 vo vlastníctve 
žiadateľky, 

II.    neschvaľuje  
zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po 
časti príjazdovej komunikácie na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3029/1, zast.pl. s 
výmerou 6577 m2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom vo vlastníctve mesta 
Prievidza k nehnuteľnostiam parc. č. 3032/1,  parc. č. 3032/2 a parc. č. 3032/3.  

    
 
číslo: 182/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť  Moniky Zaťkovej, bytom Prievidza a Petra Wesserleho, bytom Nitrianske Pravno 
(na základe rokovaní s právnou kanceláriou) na zmenu uznesení MsR č. 210/11 zo dňa 
24.05.2011 v znení uznesenia č. 281/11 zo dňa 09.08.2011 a MsZ č. 237/11 zo dňa 
30.08.2011, z dôvodu zmeny termínu realizácie prekládky chodníka a vybudovania 
parkovacích plôch a tiež zmeny rozsahu prekládky a rozsahu parkovacích plôch. 
Zároveň požiadali o úhradu kúpnych cien (pri oboch pozemkoch) formou splátkových 
kalendárov na 5 rokov v mesačných splátkach  v zmysle z IS – 65 (z výnimkou v bode 
3.9.6. písm. d)  pravidiel);  

II.   schvaľuje   
         zmenu uznesenia MsZ č. 237/11 zo dňa 30.8.2011 v bode II. písmeno c) takto: 

vypúšťa sa text: „za cenu minimálne 58,27 €/m2 podľa Znaleckého  posudku č. 14/2011 
s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená až po vybudovaní parkovacích plôch a potrebnej 
prekládky chodníka v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného spoločnosťou AD 
Prievidza, s. r. o., kupujúcimi na vlastné náklady a následnom bezodplatnom prevedení 
tejto stavby do majetku mesta Prievidza“  a nahrádza sa textom: 
„minimálne za cenu podľa obnoveného znaleckého posudku  s tým, že kúpna cena bude 
uhradená  formou splátkového kalendára na 5 rokov v mesačných splátkach v zmysle IS– 
65 (z výnimkou v bode 3.9.6. písm. d)  pravidiel).  Po vyhodnotení cenových ponúk bude 
kúpna zmluva uzavretá s predkladateľom najvhodnejšej ponuky s podmienkou, že na 
vlastné náklady vybuduje parkovisko a zrealizuje prekládku chodníka v termíne do               
1 roka od účinnosti kúpnej zmluvy a len v rozsahu pozdĺž parcely č. 5399/6 – po roh 
budovy na parcele č. 5399/7 a  následne túto stavbu bezodplatne prevedie do majetku 
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mesta. Prekládku chodníka a parkovisko v uvedenom rozsahu vybuduje v súlade so 
spracovaným projektom a s použitím rovnakého materiálu pri chodníku, ako bol už 
v minulosti použitý.“ 

 
číslo: 183/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, s. r. o., so 
sídlom v Prievidzi, Ul. M. Gorkého 245, v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, na  Ul. M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na 
parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza 
- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 
- Ivan Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza  
- Jozef Meluš, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
- Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
- Peter Tobiaš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
- Ján Gajdošík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Viliam Ficel, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 
- Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 
- Silvester Kakalík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 
- Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Kocúr, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Emil Kováč, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Soňa Kováčová, trvalý pobyt. Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Oto Šebo, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
- Jaroslav Píš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Račko, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
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- Stanislav Adamek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza  
- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
- Ľubomír Miezga, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľubomír Gula, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Jozef Ragan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Karol Jarábek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Margita Šprláková- Bidišová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Emil Obyvateľ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ľudovít Sasák, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Dušan Halenkovič, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
- Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 
- Milan Partika, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
- Ing. Jozef Britan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Peter Baláž, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Blažena Balážová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Eva Krčmárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Žiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 
- Mária Velická, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 
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- Vladimír Šurina, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Kosťa Kančev, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Vican, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222 
- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
- Vladimír Držík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Mária Držíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Peter Hruška, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Henrieta Gubáni, Ulica Ľ. Ondrejova 843/8, 971 01 Prievidza 
- Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
- Marian Lukáč, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 
- Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 
- Marian Antol, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 223/23, 971 01 Prievidza 
- Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 223/23, 971 01 Prievidza 
- Mário Rückschloss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 
- Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 
- Tomáš Krčmár, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
- Ing. Boris Stanček, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
- Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
- Rastislav Bališ, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 
- Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 
1169 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým domom súpisné 
č. 40245); 

II.  schvaľuje   
predaj pozemku parcela č. 5336 s výmerou 1169 m2  v k. ú. Prievidza, v zmysle § 9a ods. 
8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome na Ul. M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na parcele č. 
5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza a Dana Furková, 
trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 
204/44311 (garáž č. 4 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 996/44311 za sumu 130,88 €  

- Ivan Karak a Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 629/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
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- Jozef Meluš a Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Peter Tobiaš a Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311 (priestor 4-1) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
v podiele 630/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (priestor 4-7) 
t.j. spolu v podiele 854/44311 za sumu 112,42 €  

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ján Gajdošík a Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Viliam Ficel a Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske 
Kostoľany v podiele 628/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 628/44311 za sumu 82,34 € 

- Silvester Kakalík a Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 
Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ľudovít Kocúr a Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Emil Kováč a Soňa Kováčová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 629/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 

- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Oto Šebo a Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Jaroslav Píš a Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

- Vladimír Račko a Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) a v podiele 204/44311 (priestor 4-9) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 

- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311  (priestor 2-8) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáž č. 6 priestor 2-6) 
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t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Stanislav Adamek a Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 798/44311 za sumu 104,05 € 

- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) a v podiele 204/44311 (priestor 2-5) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ľubomír Miezga a Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

- Ľubomír Gula a Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Jozef Ragan a Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Karol Jarábek a Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Margita Šprláková- Bidišová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) a v podiele 204/44311 (priestor 2-10) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
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- Emil Obyvateľ a Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ľudovít Sasák a Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 sa sumu 104,05 € 

- Dušan Halenkovič a Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Milan Partika a Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Jozef Britah a Mária Britahová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 224/44311 (priestor 2-19) 
t.j. spolu v podiele 1016/44311 za sumu 133,48 € 

- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza v podiele 
795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Peter Baláž, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele za sumu 83,25 € 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 €  

- Blažena Balážová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Eva Krčmárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
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t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

-  Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Žiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Mária Velická, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/3, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Šurina a Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáž č. 15 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Kosťa Kančev a Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Vican a Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) a v podiele 224/44311 (priestor 4-2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza, Branislav 
Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222, Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. 
Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza a Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl.                           
Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Vladimír Držík a Mária Držíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 10) a v podiele 204/44311 (priestor 4-17) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Peter Hruška a Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/11, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Henrieta Gubáni, Ulica Ľ. Ondrejova 843/8, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
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t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
- Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) a v podiele 204/44311 (18 priestor 2-20) 
t.j. spolu v podiele 998/44311 za sumu 131,14 € 

- Marian Lukáč a Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 
Prievidza v podiele 204/44311 (priestor 4-11) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Marian Antol a Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 223/23, 971 01 
Prievidza v podiele 224/44311 (priestor 2-14) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

- Mário Rückschloss a Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 
01 Prievidza v podiele 224/44311 (garáž č. 18 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

- Tomáš Krčmár, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáž č. 12 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáž č. 13 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Boris Stanček a Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 
Prievidza v podiele 204/44311 (garáž č. 16 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 €  

- Rastislav Bališ a Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 
Prievidza v podiele 224/44311 ( priestor 2-3) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 

            za cenu 4,979 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým      
           domom. 
 
číslo: 184/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

ponuku na predaj  pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Márie Frimelovej, trvale bytom 
Prievidza,  Ul. Fr. Hečku č. 13/25,  zapísanej na LV č. 6102 – CKN parc.č. 4032  – orná 
pôda s výmerou 17 868 m2  - v celosti  za cenu 8,30 €/m2,  

II. neschvaľuje  
kúpu  pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Márie Frimelovej, bytom Prievidza,  Ul. Fr. 
Hečku č. 13/25, zapísanej na LV č. 6102 – CKN parc.č. 4032  - orná pôda  s výmerou 
17 868 m2 v celosti.   

 
číslo: 185/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh odboru výstavby, ÚP, ŽP a stavebného poriadku na majetkovoprávne usporiadanie  
na nehnuteľnostiach – pozemkoch  v k. ú. Prievidza s výmerou podľa zamerania 
geometrickým plánom  na účel vybudovania inžinierskych sietí pod výstavbu nového 
cintorína v lokalite Pod banskou,  

II. schvaľuje    
majetkovoprávne usporiadanie  nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Prievidza s výmerou 
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podľa skutočného zamerania geometrickým plánom na účel vybudovania inžinierskych 
sietí pod výstavbu nového cintorína v lokalite Pod banskou a to: 
a) formou kúpnej zmluvy za cenu 8,30 €/m2, 
b) formou zriadenia vecného bremena za cenu 1,00 €/m2, 
c) formou zámeny za pozemky s doplatkom druhej strane   v cene do 8,30 €/m2. 

 
číslo: 186/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

žiadosť Rehole piaristov na Slovensku na zmenu uznesenia MsZ č. 157/11  v bode II. 
písm. b) zo dňa 31.5.2011 týkajúcu sa zmeny prenajímanej plochy z „ 350 m²“ na „195,37 
m²“ a to z dôvodu, že sa do novootvorenej Piaristickej materskej školy zapísalo menej detí 
ako predpokladali a  bude im namiesto dvoch tried, postačovať len jedna trieda s rozlohou 
195,37m². 

II.  schvaľuje   
zmenu uznesenia  MsZ č. 157/11 zo dňa 31.5.2011 takto: 
pôvodný text v bode II. písm. b) sa vypúšťa a nahrádza sa textom: 
„Nájom nebytového priestoru – jednej triedy s priľahlými priestormi v MŠ Ul. Š. Závodníka 
č. 488/18, Prievidza s výmerou 195,37 m² od 1.8.2012 na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou pre nájomcu Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra na zriadenie  
a prevádzkovanie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka Prievidza. Ročné 
nájomné vo výške 1,00 € a  platby za služby s nájmom spojené budú dohodnuté zálohovo 
podľa preukázateľne vynaložených prevádzkových nákladov fakturovaných dodávateľmi 
energií s vyúčtovaním 1x ročne.“ 

 
číslo: 187/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

žiadosť Miroslava Kotiana a manželky Evy, Dubová ul.  69, Prievidza o zmenu uznesenia 
MsZ č. 321/10 zo dňa 30.11.2010, ktorým bol schválený nájom nehnuteľnosti v k.ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcela č. 2857/14 s výškou nájmu 1,00 €/rok po vybudovaní 
prístupu k penziónu, parkovacích plôch a prekládky chodníka pre peších. Dôvodom je 
skutočnosť, že pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu nového chodníka nie je 
postačujúci súhlas udelený mestom Prievidza dňa 24.1.2011. Stavebný úrad  pre  vydanie 
stavebného povolenia vyžaduje preukázateľný právny vzťah k pozemku, t.j. uzavretú 
nájomnú zmluvu. Z tohto dôvodu žiadatelia žiadajú o zmenu uznesenia MsZ č. 321/10 tak, 
aby bol nájom uzatvorený pred realizáciou prekládky chodníka, pričom sa v žiadosti 
zaväzujú, že realizáciu prekládky chodníka vykonajú do 6 mesiacov od právoplatnosti 
stavebného povolenia; 

II. schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ č. 321/10 zo dňa 30.11.2010 takto: 
v časti II. písm. b) sa dopĺňa za pôvodný text: ..... „po bezplatnom prevode 
novovybudovaného chodníka do majetku mesta. Do tejto doby bude uzatvorená nájomná 
zmluva s výškou nájomného 1,70 €/m²/rok, ktoré budú nájomcovia platiť odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia do dňa bezplatného prevodu chodníka do majetku 
mesta“. 

 
číslo: 188/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
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informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 198/12 zo dňa 22.05.2012 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 31.05.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre 
občianske združenie Združenie prirodzeného života a výchovy (ZPVAŽ) – „ĽALIA“, o.z., 
Ul. J. Jesenského 4/6, Prievidza, do nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nebytové 
priestory s výmerou 264,59 m2, t.j. triedu s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí 
pavilónu bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, 
vedenej v KN Správy katastra Prievidza na LV č. l na parcele č. 2553/1 so súpisným 
číslom 30134 a pozemok v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1– zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou 983,50 m2 na účel činnosti občianskeho združenia, spôsobom 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone 
samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, 
záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, a to za podmienok – nájmu na 
dobu určitú, od 01.07.2012 do 30.6.2013, nájomného vo výške 1,00 €/rok a zálohových 
platieb za energie a služby; 

II. schvaľuje 
nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – nebytových priestorov s výmerou 264,59 m2, t.j. 
triedy s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v objekte 
Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej v KN Správy katastra Prievidza na 
LV č. l na parcele č. 2553/1 so súpisným číslom 30134 a pozemku v areáli materskej 
školy, parcela č. 2553/1– zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 983,50 m2, pre 
občianske združenie Združenie prirodzeného života a výchovy (ZPVAŽ) – „ĽALIA“, o.z., 
Ul. J. Jesenského 4/6, Prievidza, na účel činnosti občianskeho združenia, spôsobom 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone 
samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, 
záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, a to za podmienok – nájmu na 
dobu určitú, od 01.07.2012 do 30.6.2013, nájomného vo výške 1,00 €/rok a zálohových 
platieb za energie a služby. 
 

číslo: 189/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 199/12 zo dňa 22.05.2012 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 31.05.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre 
Danu Dorníkovú, Obuvnícka ul. 251, Oslany, do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - 
časť pozemku parcela č. 1936/3, ostatné plochy, s výmerou 5 m2 - nachádzajúcu sa na 
Ulici M. Mišíka, za účelom prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3 písm. 
c) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
môžu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe, a to za 
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podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou; 

II. schvaľuje   
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 1936/3, ostatné plochy, s 
výmerou 5 m2 - nachádzajúcej sa na Ulici M. Mišíka, pre Danu Dorníkovú, Obuvnícka ul. 
251, Oslany, za účelom prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3 písm. c) internej 
smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť 
posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe, a to za podmienok 
– nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 190/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcela č. 1184/81 a 2374/7, zastavané plochy a nádvoria spolu s výmerou 1603 m2, 
nachádzajúcich sa pod stavbami a časťami stavieb komplexu autobusovej stanice 
v meste Prievidza na účel prevádzkovania a zabezpečovania prímestskej, mestskej 
a diaľkovej autobusovej dopravy v zmysle Internej smernice č. 65, IS- 65 Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza;  

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza prenajať pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 1184/81 
 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m2 a parc. č.  2374/7, zastavané plochy 
a nádvoria spolu s výmerou 1546 m2(bez prenajatej plochy pre taxi službu), spolu 
s výmerou 1573 m2,  nachádzajúce sa pod stavbami a časťami stavieb komplexu 
autobusovej stanice v meste Prievidza na účel prevádzkovania a zabezpečovania 
prímestskej, mestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, formou obchodnej verejnej súťaže 
s týmito podmienkami: 

  
1. účel využitia: zachovanie účelu autobusového nástupišťa 
2. nájomné: minimálne vo výške  9 000,00 € /rok 
3. úhrada nájomného: 1 x ročne. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy. 
 
číslo: 191/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

informáciu o  obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej  mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 76/12 zo dňa 27.03.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza – budovy, súpisné č. 30192, na 
pozemku parcela č. 6577/3, popis stavby – materská škola a pozemku parcela č. 6577/3, 
zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 334 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12.00 h  neboli  doručené žiadne súťažné 
návrhy,  t. j.  súťaž bola neúspešná.; 
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II. schvaľuje    
zámer mesta Prievidza odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, areál bývalej materskej 
školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objekt, súpis. č. 30192 a pozemok, parc. č. 
6577/3 s výmerou 4 334 m2, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaže (v zmysle IS – 
65) s podmienkami: 
1. účel využitia:  sociálne služby alebo zariadenie školského prípadne  zdravotníckeho 

typu alebo na bytové účely, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške  232 840,80 €, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Účastníci súťaže berú na vedomie, že na pozemku parc. č. 6577/3 sa nachádzajú 
inžinierske siete. 

 
číslo: 192/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 77/12 zo dňa 27.03.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. J. Hollého 
č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: 
- administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 
1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 
1891/5 s príslušenstvom, 
- pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, parc. č. 
1891/7 - zastavané   plochy   a   nádvoria   s výmerou 18 m2,   parc. č.1891/6 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 29 m2 a  časti z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 605 m2, 

odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č.  
1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  
plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,    t. j.  pozemky spolu s výmerou 724 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 h neboli doručené žiadne súťažné 
návrhy, t. j. súťaž bola neúspešná; 

II. schvaľuje    
zámer mesta Prievidza odpredať oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, a to 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, 
garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 
a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom a pozemky parc. č. 
1889, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 1891/7  zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 18 m2, parc. č.1891/6 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 
m2, parc. č. 1891/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2 a  časti z parc. č. 
1891/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom 
č. 11/2011 zo   dňa   5.5.2011    ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  s 
výmerou 378 m2 a parc. č. 1891/9 zastavané  plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,  t.j. 
pozemky spolu s výmerou 724 m2, formou opätovnej obchodnej verejnej   súťaže                  
(v zmysle  IS – 65) s podmienkami: 
1. účel využitia: objekt bude využívaný na taký účel, ktorý nebude obmedzovať  
                           vlastníkov okolitých nehnuteľností, 
2.  kúpna cena: minimálne vo výške    168 216,00 €,  
3.  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo:193/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie   

Informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 79/12 zo dňa 27.03.2012 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, 
orná pôda s výmerou 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána 
Filipa, bytom Prievidza.  
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 h neboli doručené žiadne súťažné 
návrhy, t. j. súťaž bola neúspešná. 

II. schvaľuje    
  zámer  mesta  Prievidza   odpredať  pozemok   v  k. ú.   Prievidza   parcela č.   7127/34,  

orná  pôda  s výmerou 455 m2  (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve  
Jána Filipa, bytom Prievidza, Lúčna ul. č. 47/7, formou opätovnej obchodnej verejnej   

  súťaže (v zmysle IS – 65)  s podmienkami: 
1.  účel využitia: individuálna bytová výstavba, 
2.  kúpna cena: minimálne vo výške 21,00 € /m2, 
3.  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 194/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

Informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 78/12 zo dňa 27.03.2012  o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica 
(budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.  
Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom 
predaja. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12.00 h, neboli doručené žiadne súťažné 
návrhy, t. j. súťaž bola neúspešná. 
 

číslo: 195/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 273/11 zo dňa 27.9.2011 v znení uznesenia MsZ č. 
136/12 zo dňa 29.5.2012 z dôvodu predloženia podmienky pána Ing. Karla Čuku, a to 
vrátenia kúpnej ceny v splátkach zvýšenej o úroky 4,00 % p.a.; 

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 273/11 zo dňa 27.9.2011 v znení uznesenia MsZ č. 136/12 zo 
dňa 29.5.2012: 
a) v časti II. v písm. a) sa vypúšťa pôvodný text „67 632,61 € (2 037 500,00 Sk) zvýšená 
o úrokovú sadzbu NBS t.j. o 4,25 % vo výške 7 319,86 € (220 518,00 Sk) t.j. spolu vo 
výške 74 952,47 € (2 258 018,00 Sk) bude Ing. Karlovi Čukovi vrátená tak ako bola 
zaplatená, t.j. mesačnými splátkami v období 5. rokov, t.j. mesačne vo výške 1 249,21 €“ 
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a nahrádza sa novým textom „74 952,47 € zvýšená o úrokovú sadzbu 4,00 % (7 620,17 
€), t.j. spolu vo výške 82 572,64 € bude Ing. Karlovi Čukovi vrátená tak ako bola 
zaplatená, t.j. mesačnými splátkami v období 5. rokov, t.j. mesačne vo výške 1 376,21 €“, 
b) v časti II. v písm. b) sa vypúšťa celý pôvodný text a nahrádza sa novým „zaradenie 
finančných prostriedkov na vrátenie kúpnej ceny zvýšenej o úroky 4,00 % p.a. t.j. spolu do 
rozpočtu mesta takto:  na rok 2012 vo výške 6 881,05 € (5 splátok), na roky 2013, 
2014,2015 a 2016 vo výške  16 514,52 € na každý rok (12 splátok) a na rok 2017 vo 
výške 9 633,47 € (7 splátok)“. 

 
číslo: 196/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti Sociálno- 
integračného centra v Prievidzi – I. etapa“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti Sociálno-

integračného centra v Prievidzi – I. etapa“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 750,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 197/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pestrosť ide do ulíc“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,                 

II.  schvaľuje   
a) predloženie projektu s názvom: „Pestrosť ide do ulíc“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 4,5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 198/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch 
pre chodcov“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,              

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 3,3% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 199/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Hudba a slovo v jednom rytme “ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  schvaľuje   
a) predloženie projektu s názvom: „Hudba a slovo v jednom rytme“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 189,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 200/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012. 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 26. 6. 2012 
od  154 do 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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         Helena Dadíková    Katarína Čičmancová       MUDr. Dušan Magdin 

predsedníčka               členka                                člen 
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