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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 02. 2011 
od  44 do 90 

 
44. Vyhodnotenie uznesení MsR 
45.   Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2010 
46. Návrh na prestavbu bývalých jaslí na Ul. Š Závodníka za účelom umiestnenia SIC 
47. Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2010 
48. Návrh zoznamu ţiadateľov na pridelenie dvojizbového bytu na Cigl. ceste 
49. Návrh zoznamu ţiadateľov na pridelenie jednoizbového pavlačového bytu na Cigl. ceste 
50. Návrh na pridelenie jednoizbového bytu na Košovskej ceste n. o. Harmónia 
51. Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta 
52. Návrh na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Malonecpalskej ul. 

zo siete škôl a školských zariadení  
53. Návrh IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
54. Návrh IS č. 55 – Štatút VVO 
55. Návrh IS č. 56 – Štatút rady starších 
56. Návrh IS č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických 

osôb 
57. Návrh Prílohy k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických 

osôb 
58. Správa o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov 
59. Správa o aktivačnej činnosti v meste Prievidza za rok 2010 
60. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010 
61. Informácia o podaných projektoch 
62.  Pripravený projekt s názvom: „Dajme knihu kaţdému“ 
63. Ţiadosť Ing. Ladislava Centára o zriadenie vecného bremena 
64. Ţiadosť spol. CALAMUS ROTAN, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena 
65. Ţiadosť Miroslava Manasila o zriadenie vecného bremena 
66. Ţiadosť SOŠ polytechnickej o zriadenie vecného bremena 
67. Ţiadosť Milana Cápa o zriadenie vecného bremena 
68. Ţiadosť spol. AMÁDO, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
69. Ţiadosť Ivana Bátoru o zriadenie vecného bremena 
70. a) Ţiadosť Ing. Ivony Uherovej o kúpu pozemkov 
 b) Ţiadosť spol. Borinka, s.r.o., o kúpu pozemkov 
71. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v lokalite Necpaly 
72. Návrh na vykonanie zmeny Územného plánu zóny Necpaly 
73. Ţiadosť spol. T-613 o kúpu  časti  pozemku 
74. Ţiadosť Miroslava Manasila o súhlas na zriadenie odstavnej plochy  pre motor. vozidlá 
75. Ţiadosť spol. CALAMUS ROTAN, s.r.o., o  súhlas na zriadenie odstavnej plochy  pre 

motor. vozidlá 
76.  Ţiadosť Ľuby Borskej o kúpu pozemku 
77. Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garáţami 
78. Ţiadosť Antona Budinského o odklad úhrady splátok 
79. Ţiadosť Ing. Dureida Al-Hadiho o zrušenie predkupného práva na pozemky 
80. Ţiadosť Denisy a Dušana Kerpnerových o kúpu pozemku 
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81. Ţiadosť spol. Dentessa, s.r.o., o prenájom časti pozemku 
82. Informácia o neúspešnosti súťaţe  na predaj nehnuteľnosti 
83. Informácia o jedinej cenovej ponuke na kúpu nehnuteľnosti podanej Vladimírom Vanekom 
84. Správa SAD Prievidza, a.s., o pouţití finančných prostriedkov v MHD Prievidza za rok 

2010 
85. Úroveň svietivosti verejného osvetlenia 
86. Starostlivosť o infraštruktúru  verejného osvetlenia 
87. Ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku o finančný príspevok na obnovu kostola 
88. Ţiadosť spol. CITY ARENA, s.r.o., o súhlas na zriadenie sídla budovy v športovej hale 
89. Návrh  na zvýšenie ročnej ceny za dielo pre RTV Prievidza, s.r.o. 
90. Ţiadosť Charity – domu sv. Vincenta o dlhodobý prenájom objektu na Košovskej ceste 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 02. 2011 
od  44 do 90 

 
číslo:    44/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2003: 267,   

rok 2006:  505/II.  
rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2008: 282/II. 
rok 2009: 60/II., 137/III.,   
rok 2010: 2/II.,  269/II., 285/II. 291/II., 346/III., 361/III.    

 rok 2011: 6/II., 7/III., 17/II., 33/II. 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2004: 597/II. 
 rok 2007: 219/III. 
 rok 2008: 390/II. 
 rok 2010: 267/I., 377/II. 
 rok 2011: 17/III. 
IV. ruší uznesenia: 
            rok 2003: 510/II. 
 rok 2007: 472/II. 
 rok 2009: 247/II. 
 
číslo:    45/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 
2010. 

 
číslo:    46/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na prestavbu bývalých detských jasieľ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi  za účelom 
umiestnenia  Sociálno-integračného centra, 

II. odporúča MsZ 
schváliť prestavbu bývalých detských jasieľ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi  za účelom 
umiestnenia  Sociálno-integračného centra s tým, ţe finančné prostriedky budú zaradené 
do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
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číslo:    47/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2010, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2010. 
 

číslo:    48/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh zoznamu ţiadateľov na pridelenie dvojizbového bytu na Ciglianskej ceste I. 2642, I. 
2668 v Prievidzi v zmysle prílohy č. 1, 

II. odporúča primátorke mesta 
prideliť dvojizbový byt na Ciglianskej ceste I. 2642, I. 2668 v Prievidzi v zmysle prílohy          
č. 1. 
 

číslo:    49/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh zoznamu ţiadateľov na pridelenie jednoizbového pavlačového bytu na Ciglianskej 
ceste č. 9A v Prievidzi v zmysle prílohy č. 2, 

II.    odporúča primátorke mesta 
prideliť  jednoizbový  pavlačový byt na Ciglianskej ceste č. 9A v Prievidzi v zmysle prílohy 
č. 2. 
 

číslo:    50/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na pridelenie jednoizbového bytu na Košovskej ceste č. 17/2 v Prievidzi  verejnému    
poskytovateľovi sociálnych sluţieb Harmónia, n. o., v Prievidzi, 

II.    odporúča primátorke mesta 
prideliť jednoizbový  byt  na  Košovskej ceste  č. 17/2  v  Prievidzi  verejnému 
poskytovateľovi sociálnych sluţieb Harmónia, n. o., v Prievidzi, 

III.       odporúča konateľovi spoločnosti SMMP, s. r. o., 
pri stanovení výšky nájomného zohľadniť skutočnosť, ţe byt bude vyuţívať verejný 
poskytovateľ sociálnych sluţieb na účely zariadenia núdzového bývania pre sociálne 
slabých obyvateľov mesta Prievidza.  

 
číslo:    51/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spoločnosti SMMP, s. r. o., na vyradenie hmotného majetku mesta z evidencie 
majetku mesta :  merač tepla K-3, merač  tepla OSBD – Mickey Bar, vonk. a vnútorné 
vyregulovanie K-3 v celkovej obstarávacej cene  11 720,49 € z dôvodu schválenia 
odpredaja výmenníkovej stanice na Lúčnej ul. v Prievidzi Mestským zastupiteľstvom 
v Prievidzi (uzn. č. 235/09, č. 236/09) dňa 30. 6. 2009, 

II. odporúča primátorke mesta 
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vyradiť hmotný majetok mesta z evidencie majetku mesta merač tepla K-3, merač  tepla 
OSBD – Mickey Bar, vonk. a vnútorné vyregulovanie K-3 v celkovej obstarávacej cene  
11 720,49 € z dôvodu schválenia odpredaja výmenníkovej stanice na Lúčnej ul. 
v Prievidzi Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi (uzn. č. 235/09, č. 236/09) dňa 30. 6. 
2009. 

číslo:   52/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, 
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR k 31.8.2011 na základe zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť podanie ţiadosti na MŠVVaŠ SR na vyradenie Školského strediska záujmovej 
činnosti pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza zo siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k 31.8.2011 na základe 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov. 
 

číslo:    53/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 návrh Internej smernice č.  57 –  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi; 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 57 –  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
s pripomienkou: do §9 bodu 7 sa za text: „Uznesenie sa prijíma hlasovaním.“ dopĺňa text: 
„Poslanci sa pred hlasovaním prezentujú.“ 

 
číslo:   54/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza. 

číslo: 55/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 56 – Štatút rady starších, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 56 – Štatút rady starších. 
 
číslo: 56/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 130/10 zo dňa 25.5.2010, ktorým boli 
schválené sadzby odmien poslancov ako Príloha k Zásadám odmeňovania 
poslancov MsZ v Prievidzi;  



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

6 

b) návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 354/07 zo dňa 30.10.2007, ktorým boli       
zmenené výšky príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancom,                                 
pracovníkom mesta vykonávajúcim obrady a ostatným účinkujúcim na obradoch 
(hudobníci, spev, recitácia) od 1. 1. 2008,  

c) návrh na schválenie sadzieb odmien poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických 
osôb ako Prílohu k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb;  

II. odporúča  MsZ 

a) zrušiť uznesenie MsZ č. 130/10 zo dňa 25.5.2010, ktorým boli schválené sadzby 

odmien poslancov ako Príloha k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi; 

b) zrušiť uznesenie MsZ č. 354/07 zo dňa 30.10.2007, ktorým boli zmenené výšky 
príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancom,                                                                      
pracovníkom mesta vykonávajúcim obrady a ostatným účinkujúcim na obradoch 
(hudobníci, spev, recitácia) od 1. 1. 2008;  

c) schváliť sadzobník odmien poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb ako 

Prílohu k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických 

osôb. 

číslo: 57/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 58 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb, 

II. odporúča  MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 58  Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb. 

 
číslo: 58/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 
podnetov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu 
a iných podnetov. 

 
číslo: 59/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o aktivačnej činnosti v meste Prievidza vykonávanej nezamestnanými obyvateľmi 
mesta – uchádzačmi o zamestnanie poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi za rok 2010. 

 
číslo: 60/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010. 
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číslo: 61/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o podaných projektoch mesta Prievidza. 
 

číslo: 62/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: ,,Dajme knihu kaţdému“, 
II. odporúča  MsZ  

schváliť 
a)  predloţenie projektu  s názvom: „ Dajme knihu kaţdému“, 
b) financovanie projektu vo výške 450 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 63/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ladislava Centára, Šimonovianska ul. č. 5/18, Partizánske, o zriadenie 
vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej, kanalizačnej, 
vodovodnej a plynovej prípojky a s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými 
vozidlami k budúcej stavbe objektu „Strešné centrum Prievidza“ so súčasným 
vybudovaním parkovacích plôch na pozemku parc.č. 3796/2 a parc.č. 3796/3 vo 
vlastníctve mesta Prievidza  v prospech vlastníka pozemku parc.č. 3796/11; 

II.        odporúča  MsZ  
           schváliť 

a)  zriadenie vecného bremena  
 - s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej, kanalizačnej, vodovodnej a  
        plynovej prípojky cez nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  parc. č.3796/2 a parc.č. 3796/3,  
        ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým  
        plánom, k budúcemu objektu a pozemku parc.č. 3796/11  v prospech vlastníka tohto  
        objektu a pozemku parc.č. 3796/11;  

- s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti v k. ú.     
Prievidza parc. č. 3796/2 a parc.č. 3796/3, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza  
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom k budúcemu objektu a pozemku  
parc.č. 3796/11  v prospech vlastníka objektu a pozemku parc.č. 3766/11  
a v prospech tretích osôb,  

b)  vydanie súhlasu mesta Prievidza ako vlastníka nehnuteľností v k.ú. Prievidza parc.č.  
 3796/2 a parc.č. 3796/3 s prekládkou jestvujúceho chodníka z časti parc.č. 3796/2   
a parc.č. 3796/3 na časť parc.č. 3796/11 vo vlastníctve ţiadateľa s tým, ţe bývalá časť 
chodníka bude vyuţívaná ako parkovacia plocha pre motorové vozidlá pre potreby 
vlastníka  budúceho objektu a pozemku parc.č. 3796/11. 

   
číslo: 64/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti CALAMUS ROTAN, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena  
s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky na 
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pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/17,    

II.        odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, 
kanalizačnej a elektrickej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/17, 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka  pozemku 
a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/17.    

 
číslo: 65/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť Miroslava Manasila, Súkennícka ul. 291/21, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a 
elektrickej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k pozemku a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/18,    

II.        odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, 
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/18, 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka  pozemku 
a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/18.    

 
číslo: 66/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. M. Falešníka č. 6,  Prievidza, ktorej 
vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, o zriadenie vecného bremena  s právom 
uloţenia inţinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 
3946/60, parc.č. 3976/18 a parc.č. 4857/4 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
a objektu školy v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/11,    

II.         odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – plynovej 
prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/60, parc.č. 3976/18 a parc.č. 4857/4 
vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a objektu školy v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/11  
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku 
a objektu školy parc.č. 3946/11.  

 
číslo: 67/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Milana Cápa, Ul. S.  Chalupku č. 55/4, Prievidza a Richarda Vardţíka, Koceľova 
ul. č. 8/6, Prievidza o zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – 
prívodného kábla elektrickej energie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3591/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a dvom skladovým priestorom v k.ú. Prievidza 
parc.č. 3591/314,    

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – prívodného 
kábla elektrickej energie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3591/1 vo vlastníctve mesta 
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Prievidza, k pozemku a dvom skladovým priestorom v k.ú. Prievidza parc.č. 3591/314 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, v prospech  vlastníka pozemku 
a dvoch skladových priestorov parc.č. 3591/314.    

 
číslo: 68/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AMÁDO, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
prístupu na pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 3256/18 vo vlastníctve mesta Prievidza za 
účelom zásobovania prevádzky Amádo, nachádzajúcej sa v nájme v objekte na parc.č. 
3254 a to pre kaţdého vlastníka a nájomcu, ktorí pouţívajú zadný vchod do budovy na 
parc.č. 3254,  

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prístupu na pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 3256/18 vo vlastníctve mesta Prievidza za účelom zásobovania prevádzky Amádo, 
nachádzajúcej sa v nájme v objekte na parc.č. 3254 a to v prospech kaţdého vlastníka 
a nájomcu, ktorí pouţívajú zadný vchod do budovy na parc.č. 3254 a to v rozsahu asi  
100 m2 podľa zamerania geometrickým plánom. 

 
číslo: 69/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

ţiadosť Ivana Bátoru, Kútovská ul. č. 25, Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez nehnuteľnosť - pozemok 
v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 670 a parc.č. 671/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 731 vo vlastníctve ţiadateľa,  

II.     neodporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými 
vozidlami cez nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 670 a parc.č. 671/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 731 vo vlastníctve 
ţiadateľa a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom podľa pokynov vlastníka 
pozemku parc.č. 670 a parc.č. 671/1, v prospech vlastníka pozemku parc.č. 731.  

 
číslo: 70/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť Ing. Ivony Uherovej, bytom Prievidza, Sneţienková ulica č.34, o kúpu 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 6244, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 466 
m2, parc. č. 6242/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 438 m2, z parc. č. 6243, 
zastavané plochy a nádvoria a z parc. č.  6240, ostatná plocha pribliţne vo výmere 212 
m2, pozemky spolu vo výmere pribliţne 1116 m2, za účelom výstavby trojpodlaţného 
bytového domu, s tromi bytovými jednotkami (podľa doloţenej architektonickej štúdie) 
v pasívnom energetickom reţime,  
b) ţiadosť   spoločnosti   BORINKA, s. r. o.,   so   sídlom   v Prievidzi, Veľkonecpalská ul. 
č. 128  o kúpu pozemkov  v k. ú.  Prievidza, parc. č.  6244,  zastavané  plochy  a nádvoria  
vo výmere  466 m2,  parc. č. 6242/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 438 m2, 
parc. č. 6243, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 607 m2,  parc. č.  6240, ostatná 
plocha vo výmere 440 m2 a parc. č. 6241/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 
m2,  pozemky  spolu  vo výmere 2 413 m2,  za účelom  vybudovania   4 dvojpodlaţných 
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sekcií s dvoma samostatnými bytmi v kaţdej sekcii a 1 trojpodlaţnej rohovej bytovej 
sekcie s piatimi bytmi, spolu s garáţami.  
Zároveň ţiadajú, aby ţiadosť bola posudzovaná ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko súčasne vybudujú aj prepojovací  chodník medzi Poľnou ulicou 
a Veľkonecpalskou ulicou, ktorý následne odovzdajú bezodplatne do majetku mesta. 
- v prípade, ţe predaj nebude schválený, ţiadajú  o nájom predmetných pozemkov, ktoré 
by boli odpredané budúcim vlastníkom stavby, a to bez ťarchy z dôvodu moţnosti 
čerpania úverových zdrojov,   za účelom realizácie uvedeného investičného zámeru, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer odpredaja pozemkov v k. ú.  Prievidza, parc. č.  6244,  zastavané  plochy  
a nádvoria  vo výmere  466 m2,  parc. č. 6242/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
438 m2, parc. č. 6243, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 607 m2,  parc. č.  6240, 
ostatná plocha vo výmere 440 m2 a parc. č. 6241/2, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 462 m2,  pozemky  spolu  vo výmere 2 413 m2. 
 

číslo: 71/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh  na majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k ú. Prievidza: 
- parc.č. 6241/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 

- parc. č. 6241/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2 
- parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 
- parc. č. 6242/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2; 

II.         odporúča MsZ 
 schváliť  majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza: 
- parc.č. 6241/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 
- parc. č. 6241/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2 
- parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 
- parc. č. 6242/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2. 
 

číslo: 72/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na vykonanie zmeny Územného plánu zóny Necpaly, 
II.         trvá 

na uzn. MsR č. 361/III./10, ktorým MsR uloţila prednostovi MsÚ vykonať všetky kroky 
potrebné na prijatie zmeny Územného plánu zóny Necpaly. 

 
číslo: 73/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť   spoločnosti T-613, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Veľkonecpalská ul. č. 93,  
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere pribliţne 360 m2, za účelom   jeho  skultúrnenia a uţívania ako priľahlej plochy, 
resp. nádvoria k objektu na parc. č. 6652/105, 
b) návrh, ţe vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k objektu a pozemku pod objektom vo vlastníctve spoločníkov spoločnosti T-613, s. r. o. 
a vzhľadom na podmienku mesta  Prievidza, ţe sa budú oň starať a udrţiavať ho na 
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vlastné náklady, jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8           
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

II.  odporúča MsZ 
a) schváliť, ţe podľa  ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení sa jedná o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k objektu a pozemku pod 
objektom vo vlastníctve spoločníkov spoločnosti T-613, s. r. o., Prievidza a vzhľadom na 
podmienku mesta  Prievidza, ţe sa budú oň starať a udrţiavať ho na vlastné náklady; 

b) schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
z parc. č.   6652/1, zastavané plochy a nádvoria, vo  výmere  podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, za cenu  podľa znaleckého posudku, pre spoločnosť T-
613, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, za  účelom skultúrnenia pozemku a jeho uţívania ako 
priľahlej plochy, resp. nádvoria k objektu na parc. č. 6652/105,  so zriadením vecného 
bremena – práva uloţenia inţinierskych sietí na predávanom   pozemku a práva  prístupu 
za účelom ich údrţby a opravy v prospech správcov inţinierskych sietí. 

 
číslo: 74/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť   Miroslava Manasila, bytom Prievidza, Súkennícka ul. 21, o súhlas na zriadenie 
odstavnej plochy  pre motorové vozidlá na časti pozemku  v k. ú. Prievidza, z  parc. č.  
920/1, ostatná plocha vo výmere 28,5 m2 (pri polyfunkčnom objekte  na parc. č. 920/14 na 
Bojnickej ceste vo vlastníctve ţiadateľa) na vlastné náklady a jej  následné bezodplatné 
odovzdanie do majetku mesta, pričom plocha bude slúţiť verejnosti, 

II.  odporúča MsZ 
udeliť súhlas Miroslavovi Manasilovi, bytom Prievidza, na zriadenie odstavnej plochy  pre 
motorové vozidlá na vlastné náklady, na parc. č.  920/1, ostatná plocha, v  k. ú. Prievidza  
vo výmere 29 m2, ktorá bude  následne bezodplatné prevedená do majetku mesta 
Prievidza v rozsahu podľa porealizačného zamerania stavby, pričom plocha bude slúţiť 
verejnosti. 

 
číslo: 75/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť   spoločnosti CALAMUS ROTAN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 
45a, o súhlas na zriadenie  odstavnej  plochy   pre  motorové  vozidlá  na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, z  parc. č.  920/1, ostatná plocha,  vo  výmere 39,75 m2 
(pri polyfunkčnom objekte na parc. č. 920/13  na Bojnickej ceste vo vlastníctve ţiadateľa) 
na vlastné náklady a jej  následné bezodplatné odovzdanie do majetku mesta, pričom 
plocha bude slúţiť verejnosti, 

II.  odporúča  MsZ 
udeliť súhlas spoločnosti CALAMUS ROTAN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, na zriadenie 
odstavnej plochy  pre motorové vozidlá na vlastné náklady, na časti parc. č.  920/1, 
ostatná plocha, v k. ú. Prievidza  vo výmere 40 m2, ktorá bude následné bezodplatne 
prevedená do majetku mesta Prievidza v rozsahu podľa porealizačného zamerania 
stavby, pričom plocha bude slúţiť verejnosti. 
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číslo: 76/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť   Ľuby Borskej, bytom Bojnice, Moyzesova ul. 1599/39,  o kúpu pozemku v k. ú. 
Prievidza,  parc. č. 3796/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, za účelom 
majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod garáţou, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer odpredaja pozemku v k. ú . Prievidza, parc. č. 3796/10, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 18 m2. 

 
číslo: 77/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh, aby s uţívateľmi pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 3796/2, na ktorom majú 
umiestnené (dočasné) garáţe  boli uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemku, 
nakoľko v súčasnosti uţívajú pozemky bez právneho dôvodu,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zistiť vlastníkov (dočasných)  garáţí umiestnených na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 
3796/2 a zaslať všetkým uţívateľom pozemku pod týmito garáţami výzvu na zaplatenie 
náhrady za uţívanie pozemkov a výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na uţívanie 
pozemku pod stavbou. 

 
číslo: 78/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť   Antona Budinského, bytom  Prievidza, Ul. A. Ţarnova č. 10,  o odklad úhrady 
splátok po dobu šiestich mesiacov vrátane zameškaných, z dôvodu druhotnej platobnej 
neschopnosti  (formou splátkového kalendára uzatvoreného na obdobie piatich rokov 
spláca kúpnu cenu za predaj nehnuteľností v zmysle Kúpnej zmluvy č. 38/06 zo dňa 
11.10.2006) 

II.        odporúča  MsZ 
schváliť   

a)  odklad úhrady mesačných splátok za obdobie  VIII./2010 – I./2011 s tým, ţe v splátkovom 

kalendári bude pokračovať  vo februári 2011 s podmienkou zriadenia záloţného práva v 

prospech mesta Prievidza na parc. č. 5061/18, 

b) zmenu uznesenia MsZ č. 323/06 zo dňa 22.08.2006, ktorým bola schválená  úhrada 

kúpnej ceny formou splátok  na obdobie piatich rokov, pričom sa text  …“na obdobie 

piatich rokov“ … nahradí textom …“ na obdobie 66 mesiacov“ 

 
číslo: 79/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť   Ing. Dureida Al-Hadiho, bytom Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova č. 13/9, o zrušenie 
predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 5400/58 a 5400/61, odkúpené 
od mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 58/06, z dôvodu  vybavovania hypotekárneho 
úveru na výstavbu rodinného domu.  
Ţiadateľ doloţil stanovisko z UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Prievidza, 
v súvislosti s vybavovaním hypotekárneho úveru. 
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II.  odporúča primátorke mesta 
zrušiť predkupné právo na pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č.  5400/58 a 5400/61 pre Ing. 
Dureida Al-Hadiho, bytom Prievidza, s podmienkou zriadenia predkupného práva ako 
práva záväzkového v Kúpnej zmluve č. 58/06. 

 
číslo: 80/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť   Denisy Kerpnerovej a Dušana Kerpnera, spoločne bytom Prievidza, Na 
Lánoch č. 851/1,  o kúpu pozemku   v k. ú. Malá Lehôtka,  parc. č. 218/9, diel 3,  trvalý 
trávny porast  vo výmere 18 m2, podľa zamerania Geometrickým plánom č. 101/2010, 
o ktorý sa ţiadatelia a ich rodina dlhodobo starajú, za účelom  realizácie prístavby                
k  rodinnému domu na parc. č. 102/2 vo vlastníctve ţiadateľov, 
b) návrh, ţe vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľov, je oplotený a  dlhodobo uţívaný ich rodinou, 
jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení; 

II.        odporúča MsZ 
a) schváliť, ţe podľa  ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve ţiadateľov, je oplotený a  dlhodobo uţívaný ich rodinou; 
b) schváliť  z predaj   pozemku   v k. ú.   Malá Lehôtka, parc. č. 218/9, diel 3, trvalý trávny 
porast  vo  výmere  18 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 635/3 (pred ZMVM) 
Geometrickým plánom č. 101/2010, za cenu 12 €/m2,  pre Denisu Kerpnerovú a Dušana 
Kerpnera, spoločne bytom Prievidza, Na lánoch č. 851/1,  za  účelom realizácie prístavby 
k rodinnému domu na parc. č. 102/2, so zriadením vecného bremena – práva uloţenia 
inţinierskych sietí na predávanom   pozemku a práva  prístupu za účelom ich údrţby a 
opravy v prospech správcov inţinierskych sietí. 

 
číslo: 81/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť spoločnosti Dentessa, s. r. o., Pravenec č. 271/A  o prenájom časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1, ostatná plocha vo výmere 22,8 m2, na Šumperskej 
ulici, za účelom vybudovania parkovacej plochy na vlastné náklady k objektu na parc. č. 
2057, v ktorom má spoločnosť svoju prevádzku; stavbu parkovacej plochy bezodplatne 
odovzdá  do majetku mesta Prievidza s tým, ţe bude uzatvorená nájomná zmluva za 
symbolické nájomné a spoločnosť ju bude vyuţívať počas prevádzkovej doby a mimo nej 
bude slúţiť bezplatne verejnosti;  
b) schváliť, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné 
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údrţby verejných 
priestranstiev, nakoľko spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec vybuduje parkovaciu 
plochu na vlastné náklady a prevedie ju bezodplatne do vlastníctva mesta Prievidza, čím 
mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúţiť na verejnoprospešné sluţby 
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v miestnej doprave, t.j. bezplatné parkovanie verejnosti na novovybudovanej parkovacej 
ploche mimo prevádzkových hodín; 

II.       odporúča  MsZ 
a) schváliť, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri 
výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údrţby verejných priestranstiev, 
nakoľko spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec vybuduje parkovaciu plochu na vlastné 
náklady a prevedie ju bezodplatne do vlastníctva mesta Prievidza, čím mesto získa 
zhodnotený majetok, ktorý bude slúţiť na verejnoprospešné sluţby v miestnej doprave, t.j. 
bezplatné parkovanie verejnosti na novovybudovanej parkovacej ploche mimo 
prevádzkových hodín; 

b) schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
z parc. č. 2059/1, ostatná plocha vo výmere 23 m2, na Šumperskej ulici, s výškou 
nájomného 1 €/rok, pre spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec, za účelom vybudovania 
parkovacej plochy na vlastné náklady k objektu na parc.     č. 2057, v ktorom má 
spoločnosť svoju prevádzku; parkovaciu plochu bude vyuţívať počas prevádzkovej doby 
a mimo nej bude slúţiť bezplatne verejnosti;  

c) udeliť súhlas pre spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec na vybudovanie parkovacej 
plochy na vlastné náklady, na časti parc. č. 2059/1, na Šumperskej ulici, ktorá bude 
následne bezodplatne prevedená do majetku mesta Prievidza v rozsahu podľa 
porealizačného zamerania stavby.   

             
číslo: 82/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, parc. č. 1161/4, záhrady vo výmere 80 m2, najmenej za cenu 40,10 €/m2, 
formou priameho predaja podľa §9a zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom 
znení a v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 318/10 zo dňa 30. 11. 2010, nebola 
doručená ţiadna cenová ponuka, t.j. súťaţ bola neúspešná, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
osloviť vlastníkov susediacich pozemkov parc. 1161/4 za účelom zistiť záujem o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. 1161/4. 

 
číslo: 83/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – 
pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 2278/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere            
315 m2, parc. č. 2278/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 128 m2, parc. č. 
2278/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 2278/14, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, spolu vo výmere 503 m2, zamerané Geometrickým 
plánom č. 416/2010, formou priameho predaja podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 312/10 zo dňa 30.11.2010  podal cenovú ponuku č. 3 s výškou kúpnej ceny 
74,23 €/m2 jediný záujemca, Vladimír Vanek bytom Prievidza, Gorazdovo nábreţie č. 
404/7, ktorý akceptoval podmienky priameho predaja a podľa jeho čestného prehlásenia 
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nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení mesto nemôţe previesť vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym predajom; 

II.         odporúča MsZ 

schváliť priamy predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 2278/6, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 315 m2, parc. č. 2278/10, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 128 m2, parc. č. 2278/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
10 m2 a parc. č. 2278/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, spolu vo výmere 
503 m2, zameraných Geometrickým plánom č. 416/2010 za cenu 74,23 €/m2, pre 
Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábreţie č. 404/7, ktorý ako jediný 
predloţil  cenovú ponuku č. 3 na schválený zámer mesta Prievidza predať predmetné 
pozemky, a to za účelom ich vyuţitia na  vytvorenie zázemia k nehnuteľnosti na parc. č. 
2278/5 a za účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod vonkajším sedením, 
pričom akceptoval podmienky priameho predaja v zmysle oznámenia zámeru 
mesta; podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôţe previesť vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam priamym predajom.     

 
číslo: 84/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

Správu SAD Prievidza, a.s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 
obdobie január – december 2010, 

II.         odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu SAD Prievidza, a.s., o pouţití finančných prostriedkov mesta 
v MHD Prievidza za obdobie január – december 2010. 

 
číslo: 85/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o úrovni svietivosti verejného osvetlenia v meste Prievidzi predloţenej 
spoločnosťou UNIPA,  s. r.o., Prievidza; 

II. odporúča konateľovi spol. UNIPA, s.r.o. 
zachovať súčasný stav – zabezpečovať 77,50 % svietivosti verejného osvetlenia v meste 
Prievidza. 
 

číslo: 86/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o starostlivosti o infraštruktúru verejného osvetlenia v meste Prievidza, 
II. odporúča MsZ  

schváliť zvýšenie transferu na verejné osvetlenie o revízie el. energie častí verejného 
osvetlenia a odstránenie nedostatkov o výšku 27 500,00 € a zaradenie finančných 
prostriedkov  do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011, 

III. odporúča MsZ 
kaţdoročne do rozpočtu mesta na príslušný rok zaraďovať čiastku 27 500, 00 € na revízie 
el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov revíziami zistené na 
dosiahnutie 4 ročnej periodicity v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. Čiastka je 
stanovená v zmysle zák. 18/1996 Z. z. o cenách a táto sa bude upravovať v závislosti od 
vývoja cien vstupov na trhu. 



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

16 

 
číslo: 87/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku - Správy kostola a kolégia piaristov v Prievidzi 
o finančný príspevok  na obnovu Piaristického kostola a kláštora v Prievidzi, 

II. odporúča MsZ 
schváliť poskytnutie finančného príspevku vo výške 12 000,00 € (t. j. kofinancovanie vo 
výške 5 %  projektu) pre Rehoľu piaristov na Slovensku - Správu kostola a kolégia 
piaristov v Prievidzi na obnovu Piaristického kostola a kláštora v Prievidzi s tým, ţe 
finančné prostriedky budú uvoľnené a zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza na 
rok 2011 len v prípade  schválenia finančných prostriedkov na realizáciu projektu 
Ministerstvom kultúry SR. 

 
číslo: 88/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť spol. CITY ARENA, s. r. o., so sídlom Mariánska ul. č.35, Prievidza, o súhlas 
mesta Prievidza,  ţe spol. CITY ARENA, s. r. o., môţe mať svoje sídlo zriadené v budove 
športovej haly na Ul. olympionikov č. 2 v Prievidzi,  

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti spol. CITY ARENA, s. r. o., so sídlom Mariánska ul. č.35, Prievidza,  
o vydanie  súhlasu,  ţe spol. CITY ARENA, s. r. o., môţe mať svoje sídlo zriadené 
v budove športovej haly na Ul. olympionikov č. 2 v Prievidzi. 
 

číslo: 89/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh primátorky mesta na  zvýšenie beţných výdavkov v Podprograme   Marketingová 
komunikácia  (PR mesta) na informácie v Regionálnej  televízii Prievidza v poloţke  
08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské sluţby v I. úprave rozpočtu mesta na rok 2011 na 
sumu 18.000,00 € ; 

II.  odporúča MsZ  
schváliť zvýšenie beţných výdavkov v Podprograme  Marketingová komunikácia   (PR 
mesta) na informácie v Regionálnej  televízii  Prievidza v poloţke  08.3.0. –     Vysielacie 
a vydavateľské sluţby v I.  úprave rozpočtu mesta na rok 2011 na sumu 18.000,00 €. 

   
číslo: 90/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) Ţiadosť Charity – dom sv. Vincenta Prievidza, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5, Prievidza 
o dlhodobý prenájom objektu v k. ú. Prievidza, Košovská cesta, budova súpis. č. 
10060 na pozemku parc. č. 1325, zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 311 m2 za 
účelom  poskytovania sociálnych sluţieb  a zriadenia charity, 

b) návrh, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v zmysle zákona                 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri 
výkone samosprávy patrí okrem iného  aj plniť úlohy na úseku sociálnej pomoci, 

II. odporúča MsZ 
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schváliť, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone 
samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy na úseku sociálnej pomoci, 

II. odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájomnú zmluvu na prenájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, Košovská cesta – budova, súp. č. 10060 na pozemku 
parc. č. 1325 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 311 m2, pre Charitu – dom. sv. 
Vincenta Prievidza, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5, Prievidza,  za účelom  poskytovania 
všeobecne prospešných sluţieb, na dobu určitú 30 rokov, s výškou nájmu 1,00 €/rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   ............................................................ 

Ing. Peter Petráš              Juraj Ohradzanský 
   overovateľ I.               overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
........................................................   ........................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  16. 2. 2011  


