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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 6. 12. 2011 
od  466 do 488 

 
 

466. Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 
a zrušenie uzn. MsR č. 421/11 

467. Návrh  IS č. 68 - Rokovací poriadok  komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 
ochranu verejného záujmu 

468. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2012 

469. Etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca 
470. Etický kódex člena voleného predstaviteľa mesta Prievidza 
471. Návrh  vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ v Prievidzi  na  vyradenie 

osobného  motorového  vozidla  Škoda  Octavia  Combi  1,9  TDi 
472. Návrh vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ v Prievidzi na vyradenie 

nehnuteľného  majetku (inţ.siete k bytovým domom, rekonš. kanalizačných šácht ...) 
473. Umiestnenie veľkoplošnej šachovnice 
474. Petícia proti zriadeniu herne v nebytových priestoroch bytového domu súp. č. 20124 na 

Trhovej ulici v Prievidzi 
475. Návrh Koncepcie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza 

na roky 2012 – 2015 
476. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 33/08 zo dňa 29. 1. 2008 (Projekt rekonštrukcie III. ZŠ S. 

Chalupku) 
477. Návrh na vyradenie III. Základnej školy na Ul. S. Chalupku v Prievidzi zo siete škôl 

a školských zariadení 
478. Návrh na vyradenie Základnej školy na Mariánskej ul.  v Prievidzi zo siete škôl 

a školských zariadení 
479. Návrh spoločnosti  SMMP, s r.o., na spôsob naloţenia  s majetkom - Motorový  ţací stroj  

RIDER 1200 
480. Návrh SMMP, s. r.o., na spôsob naloţenia  s majetkom -  Ekologické WC EXTRA 
481. Návrh SMMP, s. r.o., na spôsob naloţenia s majetkom - Lyţiarsky vlek s chatkou 
482. Návrh spoločnosti TEZAS, spol. s r.o.,  na vyradenie hmotného majetku 
483. Návrh nájomnej zmluvy  na prenájom nebytových priestorov  OZ Provital 
484. Ţiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedoţerského, Prievidza o odpustenie 

pohľadávky 
485. Ţiadosť Hornonitrianskeho basketbalového klubu Prievidza o finančný príspevok 
486. Ţiadosti o kúpu pozemkov pod plánovanou komunikáciou Ul. I . Vysočana 
487. Návrh na doriešenie uţívania pozemkov v k. ú. Prievidza, na ktorých sú umiestnené 

stavby garáţí na základe zistených vlastníkov na Ul. M. Hodţu a Ul. J. Hollého 
488. Ţiadosť spoločnosti  APF Development, s.r.o,    o uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom 

realizácie developerského projektu rekonštrukcie objektu bývalej MŠ – Nedoţerská cesta 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 6. 12. 2011 
od  466 do 488 

 

číslo: 466/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2011;   

II. ruší  
uzn. MsR č. 421/11 zo dňa 22. 11. 2011, 

III. odporúča  MsZ  
a) schváliť  I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 

2011 vo výške: 
 

   príjmy         587 460,00 €      
                   v tom prevádzkové dotácie    293 782,00 €        
   výdavky    587 460,00 €      
 

b) určiť v súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2011 po I. úprave rozpočtu 
KaSS: 

             
  1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  238 718,00 €       
  2) výdavky na reprezentačné                  265,00 €              
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  293 782,00 €        

 

číslo: 467/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh  IS č. 68 - Rokovací poriadok  komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 
ochranu verejného záujmu, 

II. odporúča MsZ 
schváliť IS č. 68 - Rokovací poriadok  komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 
ochranu verejného záujmu. 

 
číslo: 468/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

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

II. odporúča MsZ 
 schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
 kontrolórky na I. polrok 2012. 
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číslo: 469/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca 
pre volebné obdobie 2010 – 2014 s pripomienkami: 
- v Čl. III. v bode 3. sa vypúšťa text: „a zrieka sa účasti v akýchkoľvek diskusiách alebo 

vyjadreniach k stanoviskám vo veciach, v ktorých má osobný záujem“, 
- v Čl. IV. v bode 2. sa v prvej vete vypúšťa text: „zdrţí sa diskusie“. 
 

číslo: 470/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Etický kódex voleného predstaviteľa mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 

schváliť Etický kódex voleného predstaviteľa mesta Prievidza pre volebné obdobie 2010 – 
2014 s pripomienkami: 
- v celom texte sa výraz „verejná etika“ nahradí výrazom „etika vo verejnom ţivote“ 
- v Čl. III. písm. b) sa na konci prvej vety za slovo „záujmov“ doplní text: „v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov“ a  vypustí sa druhá veta, ktorá znie: „Zdrţí 
sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali jeho, jeho príbuzných, 
iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov“, 

- v Čl. IV. v bode 2  sa vypustí text: “zdrţí sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných 
rozhodnutiach tak, ţe nebude o nich hlasovať“. 

- v Čl. XII.  v bode 3. sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza textom: „Primátorka mesta 
dbá na to, aby organizačná štruktúra mestského úradu a akékoľvek zmeny pracovno-
právnych vzťahov zamestnancov mesta boli v záujme dobrej funkcie samosprávy, 
a ţe takéto zmeny nie sú skrytou formou trestu. Tieto zmeny predchádzajú 
nezákonnému a neetickému konaniu  vo vzťahu k zamestnancom mesta Prievidza.“ 

- v Čl. XII. v bode 4. sa za slovo „veku“ dopĺňajú slová:“ pohlavia, sexuálnej orientácie“ 
a slovné spojenie „národného pôvodu“ sa nahrádza slovným spojením 
„národnostného pôvodu“,  

- v Čl. XIII. V bode 3 sa vypúšťa text: ...“odmeňovanie je úmerné kompetenciám 
a vykonávaným povinnostiam“. 

 
číslo: 471/11 
Mestská rada 
I.     berie na vedomie 

návrh  vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ v Prievidzi  na  vyradenie 
osobného  motorového  vozidla  Škoda  Octavia  Combi  1,9  TDi,  EČV   PD X 154  
v celkovej  obstarávacej cene 28 660,05 € (zostatková cena nulová) z evidencie majetku       
mesta, a to v zmysle Zápisu za zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej        
komisie zo dňa  02.11.2011, 

II.    odporúča  primátorke mesta  
vyradiť  osobné  motorové  vozidlo Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, EVČ PD X 154 z evidencie 
majetku  mesta a odpredať ho minimálne za cenu 2 980,56 € stanovenú Znaleckým  
posudkom  č. 31/2011, vypracovaným  znalcom   Ing.  Martinom Čiamporom,  navýšenú 
o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 60,00 €. 
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číslo: 472/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ v Prievidzi na vyradenie 
nehnuteľného  majetku v celkovej obstarávacej cene 89 518,92 €  z evidencie majetku 
mesta, a to v zmysle  Zápisu  zo zasadnutia vyraďovacej,  oceňovacej  a likvidačnej 
komisie zo dňa  24.11.2011; 

II.    odporúča MsZ 
schváliť  vyradenie   nehnuteľného majetku  v  celkovej   obstarávacej cene 89 518,92 € 
z evidencie majetku mesta v zmysle  Zápisu  zo zasadnutia vyraďovacej,  oceňovacej 
a likvidačnej komisie zo dňa  24.11.2011. 

 
číslo: 473/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu  o výsledku preverenia záujmu majiteľov prevádzok v okolí Námestia J. C. 
Hronského o prevádzkovanie veľkoplošnej šachovnice s rozmermi 6,6 x 6,6 m v prípade 
jej umiestnenia na námestí v zmysle uznesenia MsR č. 365/III.b)/2011 zo dňa 19.10.2011, 

II.         ukladá prednostovi MsÚ 
ponúknuť veľkoplošnú šachovnicu v obstarávacej cene 10 086,19 € s prílušenstvom, ktoré 
tvorí – veľká sada figúrok v obstarávacej cene 3 854,13 €, dva vozíky na prenos figúrok         
v celkovej obstarávacej cene 805, 82 € a sklad šachových figúrok v obstarávacej cene 
3 356,21 € do správy Základnej škole na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, prípadne ďalším 
základným školám v meste Prievidza; 

III.         odporúča  primátorke mesta 
 v prípade, ţe o veľkoplošnú šachovnicu s príslušenstvom neprejavia základné školy 
v meste Prievidza záujem, veľkoplošnú šachovnicu v obstarávacej cene 10 086,19 €  
vyradiť z evidencie majetku mesta a: 
a) odpredať ju spoločnosti TERMONT – SK, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Lúčna ul. č. 12, 

za cenu 203,00 €, pri stanovení ktorej sa vychádzalo z návrhu ţiadateľa, pričom cena 
je vypočítaná z ceny za výkup kovového šrotu s pripočítaním DPH;                

b) v prípade, ţe k odpredaju nedôjde, zabezpečiť jej likvidáciu odovzdaním do zberných 
surovín na zošrotovanie. 

 
číslo: 474/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

Informáciu petícii Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Štefánika 24“ so 
sídlom v Prievidzi, Trhová ul. č. 8/7,  proti zriadeniu herne v nebytových priestoroch 
bytového domu súp. č. 20124 na Trhovej ulici v Prievidzi, 

II. neodporúča primátorke mesta  
vyhovieť petícii Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Štefánika 24“ so 
sídlom v Prievidzi, Trhová ul. č. 8/7, proti zriadeniu herne v nebytových priestoroch 
bytového domu súp. č. 20124 na Trhovej ulici v Prievidzi. 
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číslo: 475/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

návrh Koncepcie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza 
na roky 2012 – 2015, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Koncepciu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza na roky 2012 – 2015 so zapracovaním pripomienok z komisií MsZ. 

 
číslo: 476/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 33/08 zo dňa 29. 1. 2008 v znení uzn. MsZ č. 133/08 zo 
dňa 29. 4. 2008, ktorým MsZ schválilo predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ZŠ Sama Chalupku III“, zabezpečenie 
realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP, financovanie projektu vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

II. odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie MsZ č. 33/08 zo dňa 29. 1. 2008 v znení uzn. MsZ č. 133/08 zo dňa             
29. 4. 2008. 

 
číslo: 477/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa § 6 ods. 1 a 2 a §17  
návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení III. Základnej školy, Ul. S. 
Chalupku 312/12, Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine zo dňa 
02.01.2002: 

a)   školské výchovno-vzdelávacie zariadenie – školský klub detí, so sídlom v Prievidzi, 
Ul. S. Chalupku 312/12, 

b) zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, so sídlom v Prievidzi, Ul. S. 
Chalupku č. 312/12, 

    c)    školská kniţnica, so sídlom v Prievidzi, Ul. S. Chalupku č. 312/12, 
k 30. 06. 2012; 

II.  odporúča MsZ 
 schváliť  v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa § 6 ods. 1 
a 2 a §17  návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení  III. Základnej školy, Ul. 
S. Chalupku 312/12,  Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine zo 
dňa 02.01.2002: 
   a)    školské výchovno-vzdelávacie zariadenie – školský klub detí, so sídlom v Prievidzi, 

Ul. S. Chalupku č. 312/12, 
   b)    zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, so sídlom v Prievidzi, Ul. S. 

Chalupku č. 312/12, 
   c)    školská kniţnica, so sídlom v Prievidzi, Ul. S. Chalupku č. 312/12, 
k 30. 06. 2012. 
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číslo: 478/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa § 6 ods. 1 a 2 a §17  
návrh na vyradenie zo siete škôl  a školských zariadení   Základnej školy, Mariánska ul. 
554/19, Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine zo dňa 02.01.2002 

a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenie – školský klub detí so sídlom v Prievidzi, 
Mariánska ul. 554/19, 

b) školské stredisko záujmovej činnosti, so sídlom v Prievidzi, Mariánska ul. 554/19,  
c) zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, so sídlom v Prievidzi, 

Mariánska ul. 554/19,  
d) školská kniţnica, so sídlom v Prievidzi, Mariánska ul. 554/19, 

k 30.6.2012, 
II.         odporúča MsZ 

schváliť v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa § 6 ods. 1 
a 2 a §17 návrh na vyradenie zo siete škôl  a školských zariadení  Základnú školu, 
Mariánska ul. 554/19, Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine zo 
dňa 02.01.2002  

a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenie – školský klub detí, so sídlom v Prievidzi,  
Mariánska ul. 554/19, 

b) školské stredisko záujmovej činnosti, so sídlom v Prievidzi, Mariánska ul. 554/19, 
 c) zariadenie školského stravovania – školská jedáleň,  so sídlom v Prievidzi,  

Mariánska     ul. 554/19,  
d) školská kniţnica, so sídlom v Prievidzi, Mariánska ul. 554/19,  

              k 30.6.2012. 
 

číslo: 479/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh spoločnosti  SMMP, s r.o., na spôsob naloţenia  s majetkom Motorový  ţací stroj  
RIDER 1200 v obstarávacej cene  7.067,48€; bude spracovaný a zverejnený  ponukový 
list  k odpredaju majetku.  Uvedený majetok je  v zostatkovej cene 0,00 €, z tohto  dôvodu  
bude  v ponukovom  liste  stanovená cena “dohodou podľa najvyššej ponuky“. V prípade, 
ţe nebude  záujem o odpredaj majetku do 30 dní od zverejnenia ponukového listu, 
spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku; 

II.        odporúča primátorke mesta 
schváliť spôsob naloţenia s majetkom Motorový  ţací stroj  RIDER 1200 v obstarávacej 
cene 7.067,48 € v zmysle návrhu SMMP, s. r. o.: 

a) odpredať majetok formou zverejnenia ponuky, pričom cena bude stanovená „dohodou 
podľa najvyššej ponuky,“ nakoľko zostatková hodnota majetku je 0,00 €, 

b) v prípade, ţe odpredaj majetku sa nepodarí zrealizovať do 30 dní od zverejnenia 
ponukového listu, SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku. 
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číslo: 480/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh spoločnosti  SMMP, s r.o., na spôsob naloţenia  s majetkom Ekologické WC 
EXTRA - 2 ks, s obstarávacou cenou za 1kus 1.841,43€, t.j. v celkovej obstarávacej   
cene 3.682,86 €; 

- bude spracovaný a zverejnený  ponukový list  k odpredaju majetku. Uvedený majetok 
je  v zostatkovej cene 791,86 € za kus, t.j. v celkovej zostatkovej cene 1.583,72€, ale 
obhliadkou bolo konštatované, ţe majetok sa  nachádza v dezolátnom stave, z toho 
dôvodu bude  v ponukovom  liste  stanovená cena “dohodou podľa  najvyššej 
ponuky“. V prípade, ţe nebude záujem  o odpredaj majetku, do 30 dní   od 
zverejnenia ponukového listu, spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečí fyzickú likvidáciu 
majetku. 

II.              odporúča  primátorke mesta 
schváliť spôsob naloţenia  s majetkom Ekologické WC EXTRA - 2 ks, s obstarávacou 
cenou za 1kus 1.841,43€, t.j. v celkovej obstarávacej cene 3.682,86 € v zmysle 
návrhu spol. SMMP, s. r. o.: 
a) odpredať majetok formou zverejnenia ponuky, pričom cena  bude stanovená 

„dohodou podľa najvyššej ponuky“ (uvedený majetok je  v zostatkovej cene 791,86 
€ za kus, t.j. v celkovej zostatkovej cene 1.583,72€, ale   obhliadkou bolo 
konštatované, ţe majetok sa  nachádza v dezolátnom stave), 

b) v prípade, ţe  odpredaj sa nepodarí zrealizovať do 30 dní od zverejnenia 
ponukového listu, spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku. 

 
číslo: 481/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh spoločnosti SMMP, s r.o., na spôsob naloţenia s majetkom Lyţiarsky vlek 
s chatkou v obstarávacej cene 3.153,42€ :  
bude spracovaný a zverejnený  ponukový list k odpredaju majetku,  uvedený majetok je  
v zostatkovej cene 0,00 €, z toho dôvodu bude  v ponukovom liste stanovená cena 
“dohodou podľa najvyššej ponuky“. V prípade, ţe nebude záujem o odpredaj majetku do 
30 dní od zverejnenia ponukového listu, spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečí fyzickú 
likvidáciu majetku; 

II.       odporúča primátorke mesta 
schváliť spôsob naloţenia s majetkom „Lyţiarsky vlek s chatkou“ v obstarávacej cene 
3.153,42€ v zmysle návrhu spol. SMMP, s. r. o.:  
a) odpredať majetok formou zverejnenia ponuky, pričom cena bude stanovená „dohodou 

podľa najvyššej ponuky,“ nakoľko zostatková hodnota je 0,00 €, 
b) v prípade, ţe odpredaj majetku sa nepodarí zrealizovať do 30 dní od zverejnenia 

ponukového listu, SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku. 
 
číslo: 482/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 a) návrh spoločnosti TEZAS, spol. s r.o.,  na vyradenie hmotného majetku a to: 

Planirovacia brána, Drvič konárov, Malotraktor TZK 14K a Obracač krmovín z evidencie 
majetku mesta v celkovej obstarávacej cene 9 483,13€ z dôvodu, ţe majetok má zlý 
technický stav, je nefunkčný, fyzicky i morálne opotrebovaný; 

 b)  návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., o naloţení s majetkom po vyradení. 
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 Po vyradení majetku z evidencie  bude spracovaný  a zverejnený ponukový  list 
k odpredaju. Uvedený majetok je  v zostatkovej cene 0,00 €, z tohto dôvodu  bude 
v ponukovom liste stanovená  cena “dohodou podľa najvyššej ponuky.“ V prípade, ţe 
nebude záujem o odpredaj majetku do 30 dní od zverejnenia ponukového listu, 
spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku; 

II. odporúča   primátorke mesta 
a) vyradiť hmotný majetok a to Planirovaciu bránu, Drvič konárov, Malotraktor TZK 
14K a Obracač krmovín z evidencie majetku mesta v celkovej obstarávacej cene 
9 483,13 € z dôvodu, ţe majetok má zlý technický stav, je nefunkčný, fyzicky 
i morálne opotrebovaný; 
b) odpredať majetok formou zverejnenia ponuky, pričom cena bude stanovená 
„dohodou podľa najvyššej ponuky,“ nakoľko zostatková hodnota  majetku je 0,00 €, 
c)  v prípade, ţe odpredaj majetku sa nepodarí zrealizovať do 30 dní od zverejnenia 
ponukového listu,  SMMP, s. r. o., zabezpečí fyzickú likvidáciu majetku. 
 

číslo: 483/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh nájomnej zmluvy, vypracovaný spol. SMMP, s.r.o.,  na prenájom nebytového 
priestoru v objekte na Hviezdoslavovej ul. č. 3 v Prievidzi, miestnosť č. 103, 
Resocializačnému zariadeniu Provital, o. z., Hviezdoslavova ul. č. 509/32, Koš na 
poskytovanie charitatívnych sluţieb, s výškou nájomného 1,00 €/rok, na dobu neurčitú, 
s tým, ţe mesačné platby za sluţby spojené s uţívaním predmetu nájmu bude uhrádzať 
nájomca. Resocializačné zariadenie Provital, o.z., Koš ponúklo mestu recipročnú 
spoluprácu v oblasti prenájmu nebytových priestorov a montáţe a demontáţe  mestských 
stánkov počas konania  príleţitostných trhov a iných akcií organizovaných,  

II.        ţiada konateľa SMMP, s. r. o. 
uzatvoriť s Resocializačným zariadením Provital, o. z., Hviezdoslavova ul. č. 509/32, Koš 
nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru v objekte na Hviezdoslavovej ul. č. 3 
v Prievidzi, miestnosť č. 103, na poskytovanie charitatívnych sluţieb s výškou nájomného 
1,00 €/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, s tým, ţe mesačné 
platby za sluţby spojené s uţívaním predmetu nájmu bude uhrádzať nájomca. 

 
číslo: 484/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť neziskovej organizácie Mgr. V.B.Nedoţerského, Bakalárska ul. č. 2, Prievidza zo 
dňa 27.11.2011 o odpustenie pohľadávky vo výške  725,45  €, ktorú mesto Prievidza 
uhradilo v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 731/2011/OZ/2.1.1 zo dňa 
17.10.2011 Ţilinskej univerzite v Ţiline, Fakulte riadenia a informatiky, Univerzitná ul. 
8215, Ţilina, nakoľko nezisková organizácia nemá finančné zdroje  na úhradu tejto 
pohľadávky; 

II.  odporúča  primátorke mesta 
v súvislosti s uzatvorenou rámcovou zmluvou o podpore vysokoškolského školstva 
odpustiť pohľadávku mesta Prievidza voči  neziskovej organizácii                                        
Mgr. V.B.Nedoţerského, Bakalárska ul. 2, Prievidza,  vo výške  725,45 €.  
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číslo: 485/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Hornonitrianskeho basketbalového klubu Prievidza, Ul. olympionikov 4, Prievidza 
o finančný príspevok vo výške 60 000,00 € na dokončenie Extraligovej sezóny 2011/2012 
a rozbeh sezóny 2012/2013, 

II. neodporúča MsZ 
poskytnúť Hornonitrianskemu basketbalovému klubu Prievidza, Ul. olympionikov 4, 
Prievidza finančný príspevok vo výške 60 000,00 € na dokončenie Extraligovej sezóny 
2011/2012 a rozbeh sezóny 2012/2013. 
 

číslo: 486/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosti: Mgr. Vladimíra Moravíka, bytom Prievidza, Na karasiny 250/59 
                           Rastislava Juriša a manţ., bytom Prievidza, Mierové námestie 1908/A 
                           Ing. Dušana Gondu, bytom Prievidza, Lúčna ul.  33/1 
                          Jána Árvu a manţ., bytom Prievidza, Dúbravská ul. 23/3 
                          APF Development, so sídlom v Bratislave, Špitálska 10 
                          Heleny Malkovej, bytom Nitrianske Rudno, Priehrada II./150 
                          Ing. Dureid Al-Hadi, bytom Prievidza, Ul.  Ľ. Ondrejova 13/9 
                          Ing. Sinjar Al-Hadi, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku 25/12 

o kúpu pozemkov pod plánovanou komunikáciou v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/39, 
ostatné plochy v rozsahu výmery pribliţne 84 m², parcela č. 5400/42, ostatné plochy 
v rozsahu výmery pribliţne 11 685 m² a parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery pribliţne 1 677 m², na účel vybudovania Obsluţnej mestskej 
komunikácie Ul. I. Vysočana do podielového spoluvlastníctva, 

II. odporúča  MsZ 
a) schváliť zámer mesta Prievidza predať pozemky v k. ú. Prievidza, z parcely č. 

5400/39, ostatné plochy, parcely č. 5400/42, ostatné plochy a z parcely č. 5403, 
zastavané plochy a nádvoria spolu pribliţne   6500 m² podľa zamerania geometrickým 
plánom, na účel vybudovania Obsluţnej mestskej komunikácie Ul. I. Vysočana do 
podielového spoluvlastníctva dotknutých vlastníkov, za cenu 20,00 €/m2, 

b) schváliť spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza z parcely č. 5400/39, ostatné 
plochy, z parcely č. 5400/42, ostatné plochy a z parcely č. 5403, zastavané plochy 
a nádvoria, spolu pribliţne  6500 m² v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa odôvodneného tým, ţe medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť 
o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. Ţiadané pozemky sú 
bezprostredne priľahlé k susediacim nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí 
sa budú o pozemky starať, čím namiesto mesta zabezpečia v zmysle § 4 ods. 3 písm. 
f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov údrţbu 
a výstavbu miestnej komunikácie a splnia účel prevodu, a to vybudovanie obsluţnej 
mestskej komunikácie. 
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číslo: 487/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na doriešenie uţívania pozemkov v k. ú. Prievidza parc. č. 1931, zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou 19 m2, parc. č. 1930, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, 1929, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1928, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1927 zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, 
parc. č. 1926, zastavené plochy a nádvoria s výmerou  17 m2, parc. č. 1925, zastavené 
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1924, zastavené plochy a nádvoria 
s výmerou 17 m2, parc. č. 1923, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 
1922, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1921, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 18 m2, parc. č. 1920, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 
m2, parc. č. 1919, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parc. č. 1918, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1917, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1916, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, parc. č. 1915, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1914, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1913, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1912, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, parc. č. 1911, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1910, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1909, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2 a parc. č. 1908, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 
m2, bez právneho dôvodu, na ktorých sú umiestnené stavby garáţí na základe zistených 
vlastníkov na Ul. M. Hodţu a Ul. J. Hollého; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť uplatnenie náhrady za doterajšie uţívanie pozemkov u vlastníkov jednotlivých 
dočasných garáţí za cenu 5,00 €/m2/rok, a to spätne za obdobie 3 rokov; 

III. ţiada primátorku mesta 
uzatvoriť nájomné zmluvy na pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 1931, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou 19 m2, parc. č. 1930, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, 
1929, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1928, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1927 zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, 
parc. č. 1926, zastavené plochy a nádvoria s výmerou  17 m2, parc. č. 1925, zastavené 
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1924, zastavené plochy a nádvoria 
s výmerou 17 m2, parc. č. 1923, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 
1922, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1921, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 18 m2, parc. č. 1920, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 
m2, parc. č. 1919, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parc. č. 1918, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1917, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1916, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, parc. č. 1915, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1914, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1913, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1912, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, parc. č. 1911, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1910, 
zastavené plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, parc. č. 1909, zastavené plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m2 a parc. č. 1908, zastavené plochy a nádvoria s výmerou 19 
m2, pod stavbami garáţí s vlastníkmi týchto stavieb, s výškou nájomného 10,00 €/m2/rok, 
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo: 488/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  APF Development, s.r.o, so sídlom v Bratislave, Špitálska ul. č. 10,   

o uzatvorenie nájomnej zmluvy na účel realizácie developerského projektu rekonštrukcie 

objektu bývalej Materskej školy na Nedoţerskej ceste v Prievidzi, na dobu určitú tri 

mesiace, a to od 1.1.2012 do 31.3.2012; spoločnosť navrhuje nájom vo výške  500,00           

€/mesiac, 

II.        odporúča primátorke mesta 

prenechať do nájmu bývalý areál MŠ na Nedoţerskej ceste v Prievidzi, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1: 

- pozemok parcela č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m², 

- budova súpisné č. 30192, na pozemku parcela č. 6577/3, popis stavby – materská 

škola 

za účelom predprojekčných prípravných prác developerského projektu rekonštrukcie 
objektu bývalej MŠ, formou priameho prenájmu, s výškou nájomného 500,00 €/mesiac, na 
dobu určitú tri mesiace, a to od 1.1.2012 do 31.3.2012 s podmienkami, ţe budúci nájomca 
odovzdá výsledky týchto prác v jednom vyhotovení mestu Prievidza a svojimi aktivitami 
neznehodnotí bývalý areál MŠ na Nedoţerskej ceste v Prievidzi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

........................................................    ............................................................ 
                Mgr. Ľubomír Vida         Juraj Ohradzanský 

       overovateľ I.               overovateľ II. 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi dňa 7. 12. 2011 
 
 


