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 Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12. 3. 2013 
  od 96 do 108 

 
 

 

96. Problematika MHD v Prievidzi 
97. Zabezpečenie prevádzky elektronického informačného panela MHD 
98. Umiestnenie reklamy na autobusoch MHD  
99. Rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste Prievidza 
100. Návrh na budovanie nových parkovacích miest na Nábr. sv. Cyrila a Ul. M. Mišíka 
101. Rozšírenie počtu parkovacích miest v rámci CMPZ mesta Prievidza 
102. Požiadavka na rozšírenie územia CMPZ mesta Prievidza 
103. Návrh na vybudovanie spevnených plôch v okolí cintorína na Mariánskej ulici 
104. Pracovné stretnutie k riešeniu dopravnej situácie za OD Rozvoj 
105. Kritériá na posudzovanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady z titulu tvrdosti zákona 
106. Návrh na vybudovanie novej fontány na Námestí slobody v Prievidzi 
107. Riešenie bytového problému Silvie Grácovej 
108. Zrušenie uzn. MsR č. 42/13 a ukončenie nájomného vzťahu so spol. Sheep Cheese, s.r.o. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12. 3. 2013 
  od 96 do 108 

 
číslo: 96/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) stanovisko k premiestneniu zástavky MHD vo Veľkej Lehôtke,  
b) informáciu o postupe pri príprave nového grafikonu MHD Prievidza, 
c) štatistiku linky č. 8 MHD Prievidza,  
d) stanovisko SAD Prievidza, a. s., k úsporám v MHD Prievidza,  
e) stanovisko k alternatívam vybudovania zástavky MHD pri Hypernove,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
a) zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej zástavky 
MHD vo Veľkej Lehôtke s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do návrhu rozpočtu 
mesta Prievidza na rok 2014, 
b) zabezpečiť pracovné stretnutie príslušných zamestnancov mesta a zástupcov komisie 
dopravy, výstavby, ÚP a ŽP so zástupcami mesta Martin (prípadne mesta Trnava) 
s cieľom získať informácie smerujúce k vypracovaniu analýzy, ktorá bude východiskom 
pre zavedenie nového grafikonu,  s termínom do 12. 4. 2013, 
c) v spolupráci so spol. SAD Prievidza, a. s.,  vyšpecifikovať a rozanalyzovať 
najstratovejšie spoje linky č. 8 MHD Prievidza t. j. spoje s hospodárskym výsledkom za 
rok 2012  strata viac ako 1 500,00 € a obsadenosťou nižšou ako 4 cestujúci, 

III. žiada zástupcu primátorky mesta a vedúceho právnej kancelárie 
rokovať so zástupcami obchodných spoločností o možnosti financovania vybudovania 
zástavky MHD s umiestnením na štátnej ceste I. 64 (v blízkosti hypermarketu Hypernova). 

 
číslo: 97/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu SAD Prievidza, a. s., o výške nákladov na opätovnú montáž,  prevádzku 
a poistenie elektronického informačného panelu MHD umiestneného na autobusovej 
stanici v Prievidzi, 

II. odporúča primátorke mesta 
prostredníctvom spoločnosti SAD Prievidza, a. s., zabezpečiť opätovnú montáž, 
prevádzku a poistenie elektronického informačného panelu MHD so zabudovaním  
kamery priamo v informačnom panely. 

 
číslo: 98/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh reklamného sloganu mesta Prievidza umiestneného na autobusoch MHD Prievidza,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť umiestnenie reklamného sloganu na autobusy MHD Prievidza s textom: 
„Mesto Prievidza v roku 2012 dotovalo MHD sumou 1,2 milióna EUR“. 
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číslo: 99/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov  a zberu konárov na území mesta 
Prievidza v jarných mesiacoch roku 2013, 
b) cenovú ponuku spol. TEZAS, s. r. o.,  na výrobu 40 kusov informačných tabuliek so 
stojanmi, ktoré budú na základe požiadavky mesta rozmiestňované na jednotlivé 
stanoviská, 
c) cenovú ponuku spol. TEZAS, s. r. o., na rozmiestňovanie a presun informačných 
tabuliek z jednotlivých stanovísk,  

II. žiada VVO č. III 
predložiť stanovisko k umiestneniu veľkoobjemového kontajnera na stanovišti Ul. J. 
Červeňa – Ul. J. G. Tajovského; 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov a zber konárov na území mesta 
Prievidza v jarných mesiacoch roku 2013 v zmysle predloženého návrhu s pripomienkou:  
vo volebnom obvode č. IV nahradiť stanovište Ul. J. Záborského – Ul. K. Novackého  
stanovišťom Bottova ulica – ostrovček, 

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
a) zabezpečiť výrobu 40 kusov informačných tabuliek so stojanmi, ktoré budú  
rozmiestňované v rámci volebných obvodov na jednotlivé stanoviská umiestnených 
veľkoobjemových kontajnerov,  
b) pripraviť návrh na zabezpečenie premiestnenia informačných tabuliek v rámci 
jednotlivých stanovíšť umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, 

V. ukladá právnej kancelárii 
zabezpečiť výkon kontroly vývozov na stanovištiach a skládke odpadu poslancami MsZ 
v Prievidzi.   
 

číslo: 100/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na dobudovanie parkovacích miest na Nábr. sv Cyrila  a Ul. M. Mišíka v Prievidzi,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť projekt a realizáciu budovania nových parkovacích miest na Nábr. sv. Cyrila 
a Ul. M. Mišíka v Prievidzi.  

 
číslo: 101/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

Informáciu o príprave nových parkovacích miest v rámci existujúcej CMPZ v meste 
Prievidza,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci so spol. UNIPA, s. r. o., zabezpečiť realizáciu budovania nových parkovacích 
miest v rámci existujúcej CMPZ v zmysle schváleného uznesenia MsZ č.42/13 zo dňa 29. 
1.2013. 
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číslo: 102/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

Informáciu o požiadavke zástupcov bytových spoločenstiev vo volebnom obvode č. 1 
o rozšírenie CMPZ mesta Prievidza,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci so spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza pripraviť návrh na rozšírenie CMPZ mesta 
Prievidza v rámci volebného obvodu č. 1. 
 

číslo: 103/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

poslanecký návrh Bc. Romana Hlaváča na vybudovanie spevnených plôch v  okolí 
cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť možnosť vybudovania spevnených plôch v okolí cintorína na Mariánskej ulici 
v Prievidzi. 
 

číslo: 104/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

Informáciu o dopravnej situácii za OD Rozvoj v súvislosti s prejazdom vozidiel cez 
pozemky vo vlastníctve mesta, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť pracovné stretnutie za účelom riešenia dopravnej situácie za OD Rozvoj za 
účasti: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Bc. Miroslav Procháska, Mgr. Edita Mrázová,                 
Radovan Macho.  
 

číslo: 105/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

Návrh kritérií pre posudzovanie žiadosti  o zníženie alebo odpustenie poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z titulu tvrdosti zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, 

II. odporúča primátorke mesta,  
aby mesto ako správca dane pri rozhodovaní o znížení alebo odpustení poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z titulu tvrdosti zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady postupovalo podľa navrhnutých kritérií s pripomienkami: 
- v časti Finančná situácia poplatníka  sa vypúšťa posledná veta a nahrádza textom: 

„Vyhovie sa  žiadostiam, ak v čase ich podania  sa poplatník nachádza v takejto 
finančnej situácii viac ako 6 mesiacov, to znamená, že poplatník by mal preukázať 
príjmy spätne za 6 mesiacov.“ 

- v časti Ďalšie podmienky pre vyhovenie žiadostiam: najneskorší termín doručenia 
žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku  sa mení z 31. 10. 2013 na 31. 8. 2013 
(termín splatnosti 2. splátky). 
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číslo: 106/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

Informáciu architekta mesta k návrhu na vybudovanie novej fontány na Námestí slobody 
v Prievidzi,  

II. ukladá architektovi mesta 
pripraviť podklady na vyhlásenie súťaže na vypracovanie štúdie so zhotovením zamerania 
novej fontány na Námestí slobody v Prievidzi, 

III. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 
1 000 € ako odmenu pre prvých troch najúspešnejších spracovateľov štúdie novej fontány 
na Námestí slobody v Prievidzi.  
 

číslo: 107/13 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

a) Stanovisko SMMP, s. r. o., k bytovej problematike Silvie Grácovej, bytom Prievidza, 
Ciglianska cesta 8A/211, 
b) stanovisko komisie starostlivosti o obyvateľov k sociálnej situácii Silvie Grácovej, bytom 
Prievidza, Ciglianska cesta 8A/211, 

II. žiada konateľa SMMP, s. r. o. 
a) vyzvať Silviu Grácovú, bytom Prievidza, Ciglianska cesta 8A/211, na uzavretie 
nájomnej zmluvy a dohody o uznaní dlhu na nájomnom a službami spojenými s užívaním 
bytu na Ciglianskej ceste v Prievidzi,  
b) v prípade, že Silvia Grácová, bytom Prievidza, Ciglianska cesta 8A/211, uzavrie so 
SMMP, s.r.o., v termíne do 20. 3. 2013 nájomnú zmluvu  a dohodu  o splácaní dlhu, 
umožniť splácať vzniknutý nedoplatok na nájomnom a službami spojenými s užívaním 
bytu na Ciglianskej ceste 8A/211 vo výške 100,00 €/mesiac bez uplatnenia penalizácie.  
  

číslo: 108/13 
Mestská rada 
I . berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu na ukončenie  Nájomnej zmluvy č. 4/1181/07/2007, ktorej 
predmetom je pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza, v k.ú. Prievidza, parc. č. 2088 (na  
Nám. slobody pred OD Prior) vo výmere 12m² a ktorá bola uzatvorená v zmysle 
Komisionárskej zmluvy medzi spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. ako prenajímateľom 
a Sheep Cheese, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta 18, IČO: 36 352 403 ako 
nájomcom. 

II. ruší 
 uznesenie MsR č. 42/13 zo dňa 23. 01. 2013, 
III. odporúča primátorke mesta 

vydať príkazný list, ktorým uloží spoločnosti  TEZAS, spol. s r.o. povinnosť ukončiť 
nájomný vzťah so Sheep Cheese, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta 18, IČO: 
36 352 403, založený Nájomnou zmluvou č. 4/1181/07/2007 a to výpoveďou, za 
dodržania výpovednej lehoty v trvaní troch mesiacov. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 12. 3. 2013 

  od 96 do 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..............................................     .................................................... 
      MUDr. Dušan Magdin         Juraj Ohradzanský 

  overovateľ I.                                            overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................         ............................................................ 
        MVDr. Norbert Turanovič           JUDr. Katarína Macháčková        
                prednosta MsÚ           primátorka mesta  
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Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kancelárie prednostu MsÚ 


