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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 10. 2012 
  od 398 do 406 

 
398. Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií  v meste 

Prievidza 
399. Informácia o novom výbehu pre voľný pohyb psov v lokalite Pod skalou 
400. Nájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v budove CVČ Spektrum 
401. Preverenie existencie právnych subjektov, ktoré majú vedené sídlo na Ul. K. Novackého 

č. 14 v Prievidzi 
402. Žiadosť neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta, n. o., o poskytnutie 

finančného príspevku 
403. Žiadosť neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb o poskytnutie 

finančného príspevku 
404. Dôvodová správa k Odstúpeniu od zmluvy a k výzve na zaplatenie náhrady škody vo veci  

Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Zdenkom Beljanským 
405. Dôvodová  správa k Žiadosti o zmier zaslaná právnym zástupcom Róberta Dadíka – 

TERMONT 
406. Požiadavka MUDr. Dušana Magdina na písomnú odpoveď k diskusnému príspevku, ktorý 

bol predložený na rokovaní MsZ 25. 9. 2012 k téme parkovania v CMPZ 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 16. 10. 2012 
  od 398 do 406 

číslo: 398/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste 
Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013, 

II. odporúča primátorke mesta 
prijať  Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste 
Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť zverejnenie Plánu organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych 
komunikácií v meste Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013 a informovať obyvateľov 
mesta o povinnosti dodržiavať VZN  mesta Prievidza  č. 71/2003 o zdravom životnom 
prostredí, udržiavaní čistoty  a poriadku v meste Prievidza,  

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
v prípade mimoriadnych klimatických podmienok (kalamita) využiť pri odstraňovaní snehu 
na verejných priestranstvách aktivačných pracovníkov mesta, 

V. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť na vstupe do pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi osadenie dopravnej 
značky  „Vjazd motorových vozidiel do 3,5 t“. 
 

číslo: 399/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o novom výbehu pre voľný pohyb psov v lokalite Pod skalou,  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť zverejnenie informácie o novom výbehu pre voľný pohyb psov v lokalite Pod 
skalou.  

 
číslo: 400/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 5.10.2012 zverejnený zámer 
mesta Prievidza, prenechať do nájmu  nehnuteľný majetok mesta v správe rozpočtovej 
organizácie - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na parcele 
číslo 5293, 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 1 v rozsahu plochy 434,57 m² , ktorý má 
v nájme p. Milan Svitok, ako fyzická osoba – podnikateľ, na účel prevádzkovania výdajne 
teplej stravy, a to za podmienok - nájmu na dobu určitú 5 rokov, od 01.11.2012, 

nájomného vo výške 200,00 €/mesačne a zálohových platieb za energie a služby. 
22.8. 2012 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MILAN SVITOK 
STRAVOVŇA s.r.o., so sídlom v Prievidzi, IČO: 46806580. Menovaný je spoločníkom 
a konateľom v spoločnosti., ktorá bude novým nájomcom, pričom podmienky nájmu 
dojednané v zmluve  KUCH 01/09/2010  z 1. 10. 2010 , uzavretej s CVČ Spektrum, budú 
dodržané. Spoločnosť MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o.,  nie je právnym nástupcom 
pôvodnej firmy Milan Svitok – Stravovňa, a preto musí zverenie majetku do nájmu byť 
schválené v MsZ ako dôvod hodný osobitného zreteľa, pričom zmluva s novým nájomcom 
bude pokračovať bez časového prerušenia; 
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II.         odporúča MsZ 
schváliť pre spoločnosť MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, IČO:      
46806580, v zastúpení p. Milanom Svitkom, konateľom spoločnosti  
-  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –  nebytový priestor v budove CVČ Spektrum, 
súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293, 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 1 
v rozsahu plochy 434,57 m² na účel prevádzkovania výdajne teplej stravy, 
-  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, 
- za podmienok –  nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,                   
od 01. 11. 2012,  nájomného vo výške 200,00 €/mesačne a zálohových platieb za energie 
a služby, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj 
majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
číslo: 401/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o existencii právnických subjektov (občianskych združení a neziskových 
organizácií), ktoré majú vedené sídlo v objekte na Ul. K. Novackého č. 14 v Prievidzi              
(v súčasnosti sídlo MsP Prievidza a CVČ Spektrum Prievidza),  

II. žiada hlavnú kontrolórku mesta 
zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 preverenie existencie právnych 
subjektov, ktoré majú vedené sídlo v objekte na Ul. K. Novackého č. 14 v Prievidzi. 
 

číslo: 402/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie: 

a) žiadosť Charity – domu sv. Vincenta, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5,  Prievidza 
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 10 tis. € na rozpočtový rok 2013 na   
prevádzku nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, 
b) stanovisko komisie starostlivosti o obyvateľov, ktorá odporučila zaradiť do rozpočtu  
mesta Prievidza pre rok 2013 finančné prostriedky v výške 7 tis. €  pre Charitu – dom sv. 
Vincenta, n.o., Ul.A. Sládkoviča č. 5,  Prievidza na prevádzku nízkoprahového denného 
centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, 

II. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2013 finančné prostriedky vo výške          
7 tis. € pre Charitu – dom sv. Vincenta, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5,  Prievidza na 
prevádzku nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi s tým, že 
finančné prostriedky budú uvoľňované formou dotácie z rozpočtu mesta v štvrťročných 
intervaloch. 

 
číslo: 403/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie: 

a) žiadosť neziskovej organizácie „Spokojnosť“ - centrum sociálnych služieb, n.o., 
Jesenského ul. č. 449,  Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na   prevádzku 
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nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste č. 8 v Prievidzi na 
rozpočtový rok 2013,  
b) stanovisko komisie starostlivosti o obyvateľov, ktorá odporučila zaradiť do rozpočtu 
mesta Prievidza pre rok 2013 finančné prostriedky vo výške 5 tis. €  pre „Spokojnosť“ - 
centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského č. 449,  Prievidza na prevádzku 
nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste č. 8 v Prievidzi, 

II. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2013 finančné prostriedky vo výške           
4,5 tis. € pre „Spokojnosť“ - centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského ul. č. 449,  
Prievidza na prevádzku nízkoprahového denného centra  pre deti a rodinu na Ciglianskej  
ceste č. 8 v Prievidzi s tým, že finančné prostriedky budú uvoľňované formou dotácie 
z rozpočtu mesta v štvrťročných intervaloch. 
 

číslo: 404/12 
Mestská rada 
I . berie na vedomie 

dôvodovú správu k Odstúpeniu od zmluvy a k výzve na zaplatenie náhrady škody  vo veci 
Zmluvy o spolupráci uzavretej dňa 23.12.2009 medzi mestom Prievidza a Zdenkom 
Beljanským – SORČ, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť náhradu škody vo výške 9 118,85 € spolu so zákonnými úrokmi z omeškania pre 
Zdenko Beljanský – SORČ, IČO: 22 609 385, Ul. J. Červeňa 529/35, Prievidza, 
uplatňovanú na základe odstúpenia od Zmluvy o spolupráci uzatvorenej v zmysle 
Informačného memoranda dňa 23.12.2009. 
 

číslo: 405/12 
Mestská rada 
I . berie na vedomie 

dôvodovú správu k Žiadosti o zmier zaslanú právnym zástupcom Róberta Dadíka – 
TERMONT vo veci nesúladu výmery podlahovej plochy nebytového priestoru na Lúčnej 
ulici č.12, súp.č. III 157 v Prievidzi, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy č. 34/10,  

II.  ukladá právnej kancelárii 
v spolupráci s Odborom územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP 
preveriť predmet prevodu uvedený v Kúpnej zmluve č. 34/10 uzavretej s Róbert Dadík – 
TERMONT.  

 
číslo: 406/12 
Mestská rada 
I . berie na vedomie 

požiadavku poslanca MUDr. Dušana Magdina, aby členom VVO č. IV bola zaslaná kópia 
písomnej odpovede mesta k diskusnému príspevku, ktorý predložil Ing. Peter Pikulík na 
rokovaní MsZ v Prievidzi dňa 25. 9. 2012  k téme parkovania v CMPZ v meste Prievidza,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zaslať poslancom VVO č. IV  kópiu písomnej odpovede mesta k diskusnému príspevku 
Ing. Petra Pikulíka k téme parkovania v CMPZ v meste Prievidza, ktorý bol predložený na 
rokovaní MsZ 25. 9. 2012.   
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 16. 10. 2012 

  od 398 do 406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..............................................     .................................................... 
      Helena Dadíková      Juraj Ohradzanský 

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


