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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 17.4.2012 
  od 132 do 170 

 
 

132. Vyhodnotenie uznesení MsR 
133. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 

2011 
134. Výročná správa o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o., za rok 2011 
135. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2011 
136. Prenájom kaviarenských priestorov v Dome kultúry v Prievidzi 
137. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011 
138. Informácia ohľadom zverejnenia ponuky na odpredaj osobného motorového vozidla 
139. Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 a Hodnotiaca správa o plnení programového 

rozpočtu mesta Prievidza 
140. Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 
141. Návrh na zmenu pouţitia schválených úverových zdrojov (uzn. MsZ č. 326/11) 
142. Návrh na zrušenie III. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi 
143. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 

obvody v meste Prievidza 
144. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy     

 a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského     
 zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 

145. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie mládeţe a voľnočasových aktivít 
146. Návrh na zmenu zloţenia komisie školstva a kultúry 
147. Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov 
148. Návrh IS č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 

z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám 
149. Návrh Pravidiel pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza 

Invest, s. r. o. 
150. Informácia o stave majetkoprávnych vyporiadaní pozemkov 
151. Ţiadosť JUDr. Evy Vyskokovej o kúpu pozemku 
152. Ţiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S.,  o kúpu časti pozemku 
153. Ţiadosť Ladislava Mečiara o kúpu časti pozemku alebo o zriadenie vecného bremena 
154. Ţiadosť ZpS Prievidza na vyňatie majetku zo správy (technologické zariadenia, ktoré 

slúţia na výrubu tepla a teplej úţitkovej vody) 
155. Ţiadosť PTH, a. s., o kúpu technologických zariadení  
156. Ţiadosť Ing. Vlastimila Macha a manţ. o kúpu časti pozemku 
157. Ţiadosť JUDr. Evy Kyselovej o kúpu časti pozemku 
158. Ţiadosť Stanislava Zajíčeka a manţ. o kúpu časti pozemku 
159. Ţiadosť Mgr. Milana Cebáka a manţ. o kúpu časti pozemkov 
160. Ţiadosť Ing. Miroslava Peteju a manţ. o kúpu pozemku 
161. Ponuka RNDr.  Petra Turčana na predaj pozemkov 
162. Ţiadosť Viery Hofferovej o nájom pozemku 
163. Nájom časti pozemku na Kláštornej ulici v Prievidzi pred OD Vtáčnik (parkovacie miesta) 
164. Nájom časti pozemku na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole (park. miesta) 
165. Informácia o OVS – nájom oploteného areálu na Ul. J. Hollého 
166. Ţiadosť spol. I.T.E.S.A., s.r.o., o stanovisko mesta k spôsobu predaja a kúpnej cene 
167. Informácia o riešení nájomných vzťahov medzi mestom Prievidza a rodinou Hirnerovou 
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168. Účasť delegácie mesta na podujatiach v partnerských mestách 
169. Dopravná situácia za OD Rozvoj 
170. Informácia o vzniku miestnej organizácie M. R. Štefánika  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 17.4.2012 

  od 132 do 170 
 

 
číslo: 132/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006:  505/II.  

rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 17/II., 33/II., 35/II., 101/II., 107/III.b), 163/II., 189/II.,  245/II., 353/II., 374/II. a)b), 

396/II.a)c)d), 399/III., 400/III., 409/II.a)c), 443/III., 458/II.  
 
rok 2012: 4/II. a)c), 5/II.c), 11/IV., 16/II., 23/II., 24/II., 34/III., 36/II., 74/II., 78/II., 83/II., 

121/III. 
 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 

rok 2011:  276/IV., 396/II. b), 399/II., 
rok 2012: 11/II. III., 61/II. III., 81/II., 82/II., 99/II., 100/II., 101/II. III.  

 
číslo: 133/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza  a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 31. 12. 2011, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza  a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2011. 

 
číslo: 134/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková 
organizácia, za rok 2011; 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta 
Prievidza, nezisková organizácia, za rok 2011. 

 
číslo: 135/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2011, 

b) Informáciu o vykrytí straty z roku 2009 vo výške 15 848,73 € príspevkom mesta, 
schváleným uzn. MsZ  č. 363/11 dňa 13.12.2011 v I. úprave rozpočtu KaSS, 
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II. odporúča MsZ  

schváliť  Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi za rok 2011, 

III. odporúča MsZ  
uloţiť riaditeľke KaSS v Prievidzi  vyrovnať stratu vo výške -22 318,01 € z hlavnej činnosti 
z roku 2011 zo zisku z podnikateľskej činnosti za r. 2011, ktorý bol vo výške 8 766,53 €. 
Rozdiel straty z roku 2011 vo výške -13 551,48 € vyrovnať z výsledku hospodárenia za 
rok 2012.       

 
číslo: 136/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informácia ohľadom uchádzačov o prenájom kaviarenských priestorov v Dome kultúry 
v Prievidzi,  

II. ukladá riaditeľke KaSS 
a) rokovať s najúspešnejším uchádzačom Jánom Kočkom, bytom Prievidza,  
o podmienkach nájomnej zmluvy na prenájom kaviarenských priestorov v Dome kultúry 
v Prievidzi, 
b)  ukončiť nájomný vzťah so súčasným nájomcom kaviarenských priestorov v Dome 
kultúry v Prievidzi.    

 
číslo: 137/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011. 
 
číslo: 138/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - 
osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi za najvyššiu ponuku, minimálne 
však za cenu 3040,56 € v zmysle uznesenia MsR č. 471/11 zo dňa 06.12.2011, nebola 
v stanovenom termíne doručená ţiadna cenová ponuka; 

II. odporúča primátorke mesta 
opakovať zverejnenie ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia Combi za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 848,00 €. 

 
číslo: 139/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 a Hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011, 
b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2011 

II.  odporúča MsZ 
 schváliť 

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 
Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške                
716 005 € 
Celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 23 424 796 € 
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Celkové výdavky čerpalo mesto vo výške 22 708 791 € 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške              
1 406 702 €, 
Beţné príjmy 22 106 557 € 
Beţné výdavky 20 254 740 € 
Beţný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 1 851 817 € 
Kapitálové príjmy 338 001 € 
Kapitálové výdavky 783 116 € 
Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške - 445 115 € 
 
b) pouţitie prebytku beţného rozpočtu z roku 2011 na krytie schodku kapitálového 
rozpočtu a rozpočtu finančných operácií 
 
c) usporiadanie finančných vzťahov mesta za rok 2011 takto: 
 
1. Zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2011 prechádzajú 
do pouţitia v rozpočte mesta v roku 2012 spolu vo výške 164 924,49 € v tom: 
- zo ŠR nedočerpané normatívne fin. prostriedky základ. škôl 37 329 ,42 € 
- zo ŠR nedočerpané nenormatívne fin. prostriedky ZS Rastislavova a CVČ 2 714 ,34 € 
- zo ŠR a EÚ nedočerpané fin. prostriedky na projekt ZŠ Malonecpalská 21 258,59 € 
- nedočerpané účelové fin.prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta 1 620,23 € 
- z Recyklačného fondu nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný 
zber 91 853,00 € 
- z Envi - packu nečerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný zber 10 148,91 
€ 
2. Vrátenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov a odvod výnosov za rok 
2011 do štátneho rozpočtu v roku 2012 spolu vo výške 1 373,77 € 
v tom: 
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre agendu ŠFRB 796, 67 € 
- odvod výnosov z dotácie zo ŠR Zariadenia pre seniorov 451,18 € 
- odvod výnosov z dotácií zo ŠR pre školstvo 125,92 € 
d) usporiadanie zostatku finančného prebytku mesta k 31.12. 2011 vo výške 549 706,71 € 
takto : 
- odvod 10 % z prebytku beţného a kapitálového rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 
124 040,37 € 
- odvod nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta do Rezervného 
fondu spolu vo výške 97 407,45 € 
v tom: - Základná umelecká škola 24 108,97 € 
-Zariadenie pre seniorov 73 298,48 € 
- odvod nedočerpaných príjmov za vyseparovaný odpad z predchádzajúcich rokov 
do Fondu ţivotného prostredia vo výške 68 901,00 € 
- odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške 259 357,89 € 
f) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011 

 
číslo: 140/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012; 
II.  odporúča MsZ 

zrušiť Rozpočtové opatrenie č.2 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-
06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy schválených presunov 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
  

 

 

 

6 

rozpočtových prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č.2  schvaľuje MsZ  v rámci I. zmeny 
rozpočtu mesta v roku 2012, 

III.  odporúča MsZ schváliť 
a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 

Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -1 630 369 € 
v tom:  beţné príjmy -762 429 € 

kapitálové príjmy -1 225 740 € 
príjmové finančné operácie 357 800 € 
 

Výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -1 630 369 € 
v tom:  beţné výdavky -391 203 € 

kapitálové výdavky -1 237 166 € 
výdavkové finančné operácie -2 000 € 
 

pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je takáto: 
 

Príjmová časť rozpočtu 26 696 344 € 
v tom:  beţné príjmy 21 758 703 € 

kapitálové príjmy 1 825 925 € 
príjmové finančné operácie 3 111 716 € 

 
Výdavková časť rozpočtu 26 696 344 € 
v tom:  beţné výdavky 20 764 251 € 

kapitálové výdavky 4 419 776 € 
výdavkové finančné operácie 1 512 317 € 
  

b) pouţitie peňaţných fondov mesta v roku 2012 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto: 
 
Rezervný fond sa použije na bežné výdavky vo výške 135 310 € 
- úhrada beţných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn. MsZ č.49/12 
vo výške 37 903 € 
- na beţné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo výške 24 109 € 
- na beţné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.príjmov za r.2011 vo 
výške 73 298 € 
 
Fond rozvoja mesta sa použije na kapitálové výdavky vo výške 235 085 € 

- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej kniţnice 
vo výške 8 000 € 
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ vo výške           
18 133 € 
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ vo výške 
12 794 € 
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008 vo výške 128 158 € 
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou vo výške 30 000 € 
- nákup pozemkov - cintorín Hradec vo výške 800 € 
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi vo výške 35 000 € 
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice vo výške 2 200 € 
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číslo: 141/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu pouţitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 €                     
v rozpočte mesta na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie 
investičných akcií mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu pouţitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 € v rozpočte 
mesta na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie investičných 
akcií mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012. 

 
číslo: 142/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom      
31. júla 2012 na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 
o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského 
klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení 
k 30. júnu 2012 a zrušenie Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, 
v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení 
zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012; 

 
b) návrh na zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej 

súčastí Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri 
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou 
školou, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na 
ktorého prechádzajú všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. 
augusta 2012 podľa § 21 ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

 
c) návrh na prechod nehnuteľného majetku: 

pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                   parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                   parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                   parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                   parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                   parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 

budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                  súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                  bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                  súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    

vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho 
nástupcu I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 

 
    d)  návrh na prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku    

312/12,  971 01  Prievidza  dňom  1. augusta  2012   do   správy   právneho   nástupcu   
I. Základnej školy,  Ul.  S.   Chalupku  313/14   v   Prievidzi   v  zmysle  inventarizácie      
vykonanej dňa  31.  júla  2012.  
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II.  odporúča MsZ  
 schváliť 

a) zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom  31. júla 
2012 na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo 
siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III. ZŠ, 
Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-
2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012 
a zrušenie Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe 
rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských 
zariadení k 30. júnu 2012; 
 

b) zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí Školského 
klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 
312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou, Ul. S. Chalupku 

313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú všetky 
práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. augusta 2012 podľa § 21 ods. 
13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 
 

c) prechod nehnuteľného majetku: 
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
 budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                 súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                 bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                 súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu 
I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 
 

d) prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku            
312/12,  971 01  Prievidza  dňom  1. augusta  2012   do   správy   právneho   nástupcu   

      I. Základnej školy,  Ul.  S.   Chalupku  313/14   v   Prievidzi   v  zmysle  inventarizácie      
     vykonanej dňa  31.  júla  2012.  

 
číslo: 143/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 
obvody v meste Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 
obvody v meste Prievidza s pripomienkami: 
- v Článku 4 sa pôvodný text v znení „Pôvodne Článok 5 sa mení na Článok 4“  

nahrádza textom: „ Pôvodne  bod č. 5. Článku 4 sa mení na bod č. 4“ 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
  

 

 

 

9 

- pôvodný text uvedený  pred Článkom 6  Záverečné ustanovenia v znení „Pôvodný text 
sa mení:“ sa nahrádza textom „Pôvodný text sa dopĺňa:“ a zároveň sa dopĺňa 
číslovanie odsekov v Záverečnom ustanovení o č. 4 a č. 5. 

 
číslo: 144/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
     Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy     
 a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského     
 zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012; 
II.  odporúča MsZ 
 schváliť Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy  
 a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
 zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012. 

 
číslo: 145/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu zapisovateľky komisie mládeţe a voľnočasových aktivít – zapisovateľku 
komisie Mgr. Annu Aradyovú nahradí zapisovateľka Mgr. Alena Laufová, 

II. odporúča MsZ 
a) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uznesenia 
MsZ č. 204/11 zo dňa 28. 6. 2011 tak, ţe v písmene d) sa vypúšťa text: “volí 
zapisovateľku komisie mládeţe a voľnočasových aktivít Mgr. Annu Aradyovú“, 
b) zvoliť za zapisovateľku komisie mládeţe a voľnočasových aktivít Mgr. Alenu Laufovú.  

 
číslo: 146/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu zloţenia komisie školstva a kultúry tak, ţe členku z radov neposlancov  
Mgr. Annu Aradyovú nahradí Mgr. Vlasta Miklasová, 

II. odporúča MsZ 
a) schváliť zmenu uzn. MsZ č. 11/11 zo dňa 25. 1. 2011, ktorým bolo schválené zloţenie 
komisie školstva a kultúry tak, ţe v písmene c) sa vypúšťa „Mgr. Annu Aradyovú“, 

 b) zvoliť za členku komisie školstva a kultúry z radov neposlancov Mgr. Vlastu Miklasovú. 
 

číslo: 147/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov s pripomienkami: 
- vypúšťa sa posledná veta a dopĺňa sa text:  Článok VI. Záverečné ustanovenia - 

dopĺňa sa bod 3. s textom:  Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol schválený uzn. MsZ č. ......./12 
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
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číslo: 148/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Internú smernicu č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám s pripomienkami právnej kancelárie.  
 

číslo: 149/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Pravidiel pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza 
Invest, s. r. o., 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – 
Prievidza Invest, s. r. o., 

III. ţiada konateľa Prievidza Invest, s. r. o. 
v Čl. IV Predkupné právo nahradiť pôvodný text v druhom odseku textom: „V prípade, ak 
kupujúci predloţí spoločnosti doklady (predloţí uzavretú zmluvu o úvere s odkladacou 
podmienkou) o tom, ţe si v súvislosti s výstavbou na prevádzaných pozemkoch vybavuje 
úver, poskytnutie ktorého peňaţný ústav podmieňuje tým, ţe pozemok pod stavbou 
nesmie byť zaťaţený ţiadnou ťarchou, konateľ spoločnosti nemôţe predkupné právo 
v prospech predávajúceho zrušiť, môţe iba zmeniť poradie zapísaného záloţného práva 
z prvého miesta na druhé miesto.“ 
 

číslo: 150/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu právnej kancelárie o stave majetkovoprávnych vyporiadaní pozemkov pre 
mesto Prievidza a zoznam investičných akcií, na realizovanie ktorých je potrebné 
majetkovoprávne usporiadať pozemky a získať ich do majetku mesta Prievidza 
z vlastníctva fyzických a právnických osôb a zoznam ţiadostí fyzických osôb o 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, uţívaných mestom Prievidza bez právneho 
dôvodu  
Zoznam akcií  a ţiadostí schválených mestským zastupiteľstvom, 
a) na ktoré boli v rozpočte mesta na rok 2012 schválené finančné prostriedky: 
Výstavba nového cintorína Pod banskou - rozpočet na rok 2012: 30 000 € 
Cintorín Hradec -  rozpočet na rok 2012:  800 € 
CVČ Novackého - rozpočet na rok 2012: 300 € 
ZŠ Malonecpalská - rozpočet na rok 2012:  9 000 € 
b) na ktoré neboli v rozpočte mesta na rok 2012 schválené finančné prostriedky: 
Vybudovanie inţinierskych sietí pod nový cintorín 
Rozšírenie pôvodného cintorína  
Cintorín Veľká Lehôtka  
Parkoviská Ul. M. Rázusa  
Miestna komunikácia Ul.  A. Stodolu  
Parkovisko Ţarnova  
Chodník pre peších na Mariánskej ulici  
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Čerešňový sad  
Vyporiadanie pozemkov pri rieke Nitre /cyklistický chodník pri Dráčiku/ 
Vyporiadanie pozemkov  Veľkonecpalská ul. a Poľná ul. 
Spojovací chodník z verejným osvetlením Necpaly-Vrchy  
Nákup pozemkov od ŢSR – Staničná, 9. koľaj 
E. Gatialová, G. Gatialová – k.ú. Veľká Lehôtka 
E. Stanková, M. Havaldová k.ú. Prievidza 
ZUŠ Prievidza – k.ú. Prievidza 
Elektrik – Galambošová – k.ú. Prievidza 
COOP Jednota 
Vyporiadanie pozemkov A. Fričová 
ZŠ Rastislavova, TSK Trenčín 
Vyporiadanie pozemku pri Lidli – vlastník MH SR  

II.   ukladá právnej kancelárii 
majetkovoprávne vysporiadavať pozemky: 
Výstavba nového cintorína Pod banskou - rozpočet na rok 2012: 30 000 € 
Cintorín Hradec -  rozpočet na rok 2012:  800 € 
CVČ Novackého - rozpočet na rok 2012: 300 € 
ZŠ Malonecpalská - rozpočet na rok 2012:  9 000 € 
Vybudovanie inţinierskych sietí pod nový cintorín 
Rozšírenie pôvodného cintorína  
Parkoviská Ul. M. Rázusa  
Vyporiadanie pozemkov  Veľkonecpalská ul.a Poľná ul 
Spojovací chodník z verejným osvetlením Necpaly-Vrchy  
ZUŠ Prievidza – k.ú. Prievidza 
Elektrik – Galambošová – k.ú. Prievidza 
Vyporiadanie pozemkov A. Fričová 
ZŠ Rastislavova, TSK Trenčín 
  

číslo: 151/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť JUDr. Evy Vyskokovej, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku č. 29/4, o kúpu  pozemku 
v k. ú. Prievidza,  parcela č. 2104/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, na 
účel zriadenia parkovacích miest,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza,  parcela č. 2104/3, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, na účel zriadenia parkovacích miest. 

 
číslo: 152/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul. 
5/18,  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3796/2, ostatné plochy vo 
výmere pribliţne 92 m², na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlaţby 
a okrasné dreviny, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť –  pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 

3796/15, ostatné plochy, vo výmere 92 m², odčlenená z parcely č. 3796/2 Geometrickým 

plánom č. 115/2012, na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlaţby 

a okrasné dreviny na pozemku bezprostredne priľahlom k pozemku vo vlastníctve 
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ţiadateľa, za cenu 40,00 €/m2, pre Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom 

v Partizánskom, Šimonovianska ul. 5/18,  

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 3796/15, ostatné plochy, vo výmere 

92 m², odčlenená z parcely č. 3796/2 Geometrickým plánom č. 115/2012 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, ţe ţiadaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý na ňom vybuduje 

vzorkovú záhradu a umoţní vznik nových pracovných miest, čím zabezpečí namiesto 

mesta podľa § 4 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov utváranie podmienok práce obyvateľom obce 

 
číslo: 153/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Ladislava Mečiara,  Prievidza, Ul. J. Murgaša č. 2/15 
1. o kúpu časti pozemku v k. ú.  Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania 
geometrickým plánom – pribliţne 7 m2, o ktorú  potrebuje rozšíriť pozemok parcela č. 
5082/88, ktorý odkúpil od mesta Prievidza v roku 2006 verejnou obchodnou súťaţou za 
účelom výstavby garáţe,  

 alebo 
2. o zriadenie vecného bremena  s povinnosťou  mesta Prievidza strpieť na časti svojho 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania geometrickým 
plánom – pribliţne 7 m2 časť objektu – garáţe, na výstavbu ktorej odkúpil od mesta 
Prievidza v roku 2006 verejnou obchodnou súťaţou pozemok parcela č. 5082/88 

II.    odporúča MsZ 
schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena  s povinnosťou  mesta Prievidza strpieť 
na časti svojho pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania 
geometrickým plánom –  7 m2 časť objektu – garáţe, na výstavbu ktorej odkúpil Ladislav 
Mečiar od mesta Prievidza v roku 2006 obchodnou verejnou súťaţou pozemok parcela č. 
5082/88, a to v prospech Ladislava Mečiara, Prievidza, Ul. J. Murgaša č. 2/15 
s podmienkou  zamedzenia voľného priestoru medzi garáţami. 
 

číslo: 154/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Zariadenia pre seniorov, so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Okáľa č. 6, na vyňatie 
majetku zo správy, a to technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO 
č.1TENEKOS 100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, 
nachádzajúcich sa na  Ul. M. Rázusa 17, na parcele č. 5061/7 a  5061/16, ktoré slúţia na 
výrobu tepla a teplej úţitkovej vody,  

II.  odporúča  MsZ 
schváliť vyňatie majetku, a to technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO 
č.1 TENEKOS 100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, 
nachádzajúcich sa v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti, súpisné č. 1266 na Ul. 
M. Rázusa 17, v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, ktoré slúţia na výrobu 
tepla a teplej úţitkovej vody. 

 
 
 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
  

 

 

 

13 

 

 
číslo: 155/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 
3 H, o kúpu technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1TENEKOS 
100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, ktoré sa nachádzajú  na  Ul. 
M. Rázusa č. 17 a slúţia na výrobu tepla a teplej úţitkovej vody,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať majetok v k. ú. Prievidza, technologické zariadenia 

odovzdávacej stanice tepla – SO č.1 TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-00-

02/07-717, uvedená do prevádzky v roku 2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500,00 € 

a všeobecná hodnota zariadenia na základe Znaleckého posudku č. 11/2012 je 5 443,20 

€ bez DPH a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, výrobné č. 3975, 

uvedená do prevádzky v roku 2009, ktorej vstupná hodnota je 11 250 € a všeobecná 

hodnota na základe znaleckého posudku č. 11/2012 je 6 048,00 € bez DPH, ktoré sa 

nachádzajú v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti súpisné č. 1266 na Ul. M. 

Rázusa č. 17, v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 6051/16, zastavané plochy 

a nádvoria, za cenu podľa znaleckého posudku,  pre Prievidzské tepelné hospodárstvo, 

a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3 H,   

b) spôsob predaja majetku - technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1 

TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-00-02/07-717, uvedená do prevádzky v roku 

2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500 € a všeobecná hodnota zariadenia na základe 

Znaleckého posudku č. 11/2012 je 5 443,20 € bez DPH a odovzdávacej stanice tepla – 

Decon WL H55W75, výrobné č. 3975, uvedená do prevádzky v roku 2009, ktorej vstupná 

hodnota je 11 250 € a všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku č. 11/2012 je 

6 048,00 € bez DPH, ktoré sa nachádzajú v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti 

súpisné č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17, v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, 

zastavané plochy a nádvoria, ktoré slúţia na výrobu tepla a teplej úţitkovej vody podľa § 

9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, 

a.s. zabezpečuje dodávky tepla a teplej úţitkovej vody, čím vykonáva činnosti, ktoré 

ukladá zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestu Prievidza, ktoré podľa § 4 ods.3 

písm. g) a h) je povinné zabezpečovať verejnoprospešné sluţby a utvárať a chrániť 

zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota obyvateľov mesta, ktorými sú nepochybne 

starší obyvatelia Zariadenia pre seniorov    

c) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka budovy – 

zariadenia sociálnej starostlivosti, súpisné č.1266 na Ul. M. Rázusa v k. ú. Prievidza na 

parcele č. 5061/7 a 5061/16, zastavané plochy a nádvoria, strpieť v týchto budovách 

technologické zariadenia a umoţniť budúcemu vlastníkovi technologických zariadení 

vstup do týchto budov v ktoromkoľvek čase, na účel prevádzkovania a vykonávania 

údrţby a  opráv týchto technologických zariadení, v prospech Prievidzského tepelného 

hospodárstva, a.s., Prievidza  s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za 

odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 
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číslo: 156/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Vlastimila Macha a manţ., spoločne bytom Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 
511/51, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy vo 
výmere pribliţne 121 m² na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov  

II.  odporúča  MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 

4807/1, ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo 

výmere 121 m²,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne 

priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov, za cenu 20,00 €/m2, pre 

Ing. Vlastimila Macha a manţ., spoločne bytom Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 511/51,  

s podmienkou realizácie priehľadného oplotenia, 

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa 

skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo výmere 121 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, ţe ţiadaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov, 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 sluţby – správu 

a údrţbu verejnej zelene. 

 
číslo: 157/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť JUDr. Evy Kyselovej, bytom Ţilina, Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy vo výmere pribliţne 
75 m² na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého 
k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely 

č. 4807/1, ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom vo 

pribliţne výmere 75 m² na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne 

priľahlého k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa, za cenu 20,00 €/m2, pre JUDr. Evu 

Kyselovú, bytom Ţilina, Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1,  

b)  spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza časť pozemku, z parcely č. 4807/1, ostatné 

plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom vo pribliţne výmere 75 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, ţe ţiadaný pozemok 

je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý sa oň riadne stará, 

čím zabezpečuje namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
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o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby – správu 

a údrţbu verejnej zelene. 

 
číslo: 158/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Stanislava Zajíčeka a manţ., spoločne bytom Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 
509/47, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy vo 
výmere pribliţne 40 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne 
priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov;  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 

4807/1, ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom vo výmere 

pribliţne 40 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne 

priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov, za cenu 20,00 €/m2, pre 

Stanislava Zajíčeka a manţ., spoločne  bytom Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 509/47, 

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa 

skutočného zamerania geometrickým plánom vo výmere pribliţne 40 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, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov, 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 sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene. 

 
číslo: 159/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Milana Cebáka a manţ., spoločne bytom Prievidza, Svätoplukova ul. č. 89/1, 
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy vo výmere 
pribliţne 35 m² a pozemku parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 
m² v celosti, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov bezprostredne priľahlých 
k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť pozemkov v k. ú. Prievidza, 

z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom vo výmere pribliţne 35 m² a pozemok parcela č. 4807/5, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 31 m² v celosti, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemkov bezprostredne priľahlých k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve 
ţiadateľov, za cenu 20,00 €/m2, pre Mgr. Milana Cebáka a manţ., spoločne bytom 
Prievidza, Svätoplukova ul. č. 89/1, 

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom vo výmere pribliţne 35 m² a pozemku 
parcela č. 4807/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 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, ţe ţiadané pozemky sú 
bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí sa o ne riadne 
starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 
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Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby – 
správu a údrţbu verejnej zelene 
 

číslo: 160/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Miroslava Peteju a manţ. Evy, bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,               
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 53 m2, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne  
priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľov,  

II.   odporúča MsZ 
 schváliť  
a)  zámer   mesta   Prievidza   predať pozemok   v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1,     

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, v celosti, na účel majetkoprávneho 
vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacim nehnuteľnostiam  vo 
vlastníctve ţiadateľov,  za cenu 20,00 €/m2, pre Ing. Miroslava Peteju a manţ. Evu, 
bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,  

b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1, zastavané plochy      
a nádvoria   vo výmere  53 m2, v celosti, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.      
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o dôvod       
hodný   osobitného   zreteľa     odôvodnený   tým,   ţe   ţiadaný   pozemok   je       
oplotený,  bezprostredne priľahlý k susediacim  nehnuteľnostiam vo vlastníctve       
ţiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta poskytovanie 
verejnoprospešných sluţieb. 

 
číslo: 161/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ponuku na predaj  pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana,  bytom 
Bratislava, Ul. Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 1947 v celosti – 
s výmerou  5 474 m2, parc.č. 1948 v celosti  – s výmerou  5 859 m2,  parc.č. 2102 v celosti 
- s výmerou 2 690 m2,  parc.č. 2103 v celosti – s výmerou  6 582 m2,  parc.č. 2104 
v celosti - s výmerou 3 661 m2  za cenu 1,00 €/m2 prípadne dohodou v celkovej výmere 
24 266 m2, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť kúpu  pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana, bytom 
Bratislava, Ul. Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 1947 v celosti – 
s výmerou  5 474 m2, parc.č. 1948 v celosti  – s výmerou  5 859 m2,  parc.č. 2102 v celosti 
- s výmerou 2 690 m2,  parc.č. 2103 v celosti – s výmerou  6 582 m2,  parc.č. 2104 
v celosti - s výmerou 3 661 m2  za cenu 1,00 €/m2 prípadne dohodou v celkovej výmere 
24 266 m2. 
 

číslo: 162/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Viery Hofferovej, Ul. Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 22 
m2 - nachádzajúcej sa na Ul. J. M. Hurbana, za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sezónneho sedenia ku dňu 15.04.2012 pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ul. J. M. 
Hurbana 4, Prievidza. (Predchádzajúci nájomca  – Eva Štorcelová, Ul. M. Rázusa 34/15, 
Prievidza - poţiadala dňa 25.03.2012 o ukončenia nájomnej zmluvy č. 08/2010, ktorá bola 
uzavretá na umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia.)  
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II. odporúča  primátorke mesta 
vyhovieť  ţiadosti Evy Štorcelovej, Ul. M. Rázusa 34/15, Prievidza a ukončiť Nájomnú 
zmluvu č. 08/2010 dohodou ku dňu 25.03.2012. 

III. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Vieru Hofferovú, 
Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané plochy 

a nádvoria), vo výmere 22 m2 - nachádzajúcu sa na Ulici J. M. Hurbana, za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ulici 
J. M. Hurbana 4, Prievidza;  

- 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 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke baru „Catalina“, ktorá zároveň 
tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Viera Hofferová poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a taktieţ v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa; 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zámere mesta prenechať do 
nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa; 

IV. odporúča MsZ  
schváliť pre Vieru Hofferovú, Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť - časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria), vo 

výmere 22 m2 - nachádzajúcu sa na Ulici J. M. Hurbana, za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ulici J. M. 
Hurbana 4, Prievidza,  

- 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 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke baru „Catalina“, ktorá zároveň 
tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Viera Hofferová poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a taktieţ v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa, 

- a to za podmienok – nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo: 163/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol dňa 01.03.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho 
nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 22.02.2012, 
a to nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2221/1, časť pozemku 
parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1, spolu v rozsahu výmery 36 m2 na 
Kláštornej ulici v Prievidzi pred Obchodným domom Vtáčnik, na účel zriadenia a uţívania 
3 parkovacích miest spoločne pre taxi sluţbu nájomcovi, ktorý musí byť drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxi sluţby, s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, na dobu 
určitú 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou, boli doručené tri obálky: 
 
a) Milan Vardţík, Ul. energetikov 4/1, Prievidza, ktorý podal návrh nájomného vo výške 
0,38 €/m2/deň a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho nájmu, je drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 
9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe 
prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom; 
 
b) Dušan Ďurdina – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká Čausa, ktorý podal návrh 
nájomného vo výške 0,66 €/m2/deň a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho 
nájmu, je drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa čestného prehlásenia 
nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom; 
 
c) Marek Ergang, Ul. Ľ. Ondrejova 4/1, Prievidza, ktorý podal návrh nájomného vo výške 
0,41€/m2/deň a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho nájmu, je drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 
9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe 
prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom; 

II. odporúča  primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Dušanom Ďurdinom – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká 
Čausa, ktorý podal návrh nájomného na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol 
dňa 01.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok 
formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 
22.02.2012, a to na predmet nájmu – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
parcela č. 2221/1, časť pozemku parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1, 
spolu v rozsahu výmery 36 m2 na Kláštornej ulici v Prievidzi pred Obchodným domom 
Vtáčnik, s výškou nájomného 0,66 €/m2/deň, za účelom zriadenia a uţívania 3 
parkovacích miest spoločne pre taxi sluţbu, na dobu určitú 5 rokov s jednomesačnou 
výpovednou lehotou; Dušan Ďurdina – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká Čausa je 
drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa doloţeného čestného 
prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom. 
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číslo: 164/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol dňa 01.03.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho 
nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 22.02.2012, 
a to nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2130/7, spolu v rozsahu 
výmery 24 m2 na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole, na účel zriadenia 
a uţívania 2 parkovacích miest spoločne pre taxi sluţbu nájomcovi, ktorý musí byť 
drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxi sluţby, s minimálnou výškou nájomného 0,20 
€/m2/deň, na dobu určitú 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou, boli doručené dve 
obálky: 
 
a) Milan Vardţík, Ul. energetikov 4/1, Prievidza, ktorý podal návrh nájomného vo výške 
0,25 €/m2/deň a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho nájmu, je drţiteľom licencie 
na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 
9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe 
prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom; 
 
b) Dušan Ďurdina – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká Čausa, ktorý podal návrh 
nájomného vo výške 0,26 €/m2/deň a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho 
nájmu, je drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa čestného prehlásenia 
nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom; 
 

II. odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Dušanom Ďurdinom – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká 
Čausa, ktorý podal návrh nájomného na základe oznámenia mesta Prievidza, ktorým bol 
dňa 01.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok 
formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 
22.02.2012, a to na predmet nájmu – nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
parcela č. 2130/7, spolu v rozsahu výmery 24 m2 na Kláštornej ulici v Prievidzi pri 
Piaristickom kostole, s výškou nájomného 0,26 €/m2/deň, za účelom zriadenia a uţívania 
2 parkovacích miest spoločne pre taxi sluţbu, na dobu určitú 5 rokov s jednomesačnou 
výpovednou lehotou; Dušan Ďurdina – NAJ TAXI, Veľká Čausa 58, Veľká Čausa je 
drţiteľom licencie na prevádzkovanie taxi sluţby a podľa doloţeného čestného 
prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym nájmom. 

 
číslo: 165/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 01.03.2012 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku 
mesta Prievidza, t.j. na nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza (oplotený areál na Ulici J. Hollého 
č. 2) zapísané na liste vlastníctva č. 1 ako: 

- administratívna budova súp. č. 10418 na parcele. č. 1889, garáţ súp. č. 10769 na 
parcele č. 1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súp. č. 10769 na 
parcele č. 1891/5 s príslušenstvom, 
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- pozemky: parcela. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2, parcela 
č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcela č.1891/6 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parcela č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 29 m2 a časti z parcely č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 
1891/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 a parcela č. 1891/9 – 
zastavané  plochy a nádvoria o výmere 2 m2, t. j. pozemky spolu vo výmere 724 m2. 

V stanovenom termíne, t. j. do 13.04.2012 do 08,00 hod. neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 
 

číslo: 166/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spol. I.T.E.S.A., s.r.o., so sídlom v Bojniciach, Jánošikova ul. 1301/24,  
o stanovisko mesta Prievidza k spôsobu predaja a kúpnej cene pozemku parcela č. 
5063/1, v k. ú. Prievidza, 
b) stanovisko právnej kancelárie k ţiadosti spol. I.T.E.S.A., s.r.o., k spôsobu predaja 
a kúpnej cene pozemku parcela č. 5063/1, v k. ú. Prievidza. 

 
číslo: 167/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o navrhnutých moţnostiach riešenia nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemok 
parcela č. 2118/2 vo výmere 106 m2. Uvedený pozemok je predmetom Nájomnej zmluvy 
č. 02/2008 uzatvorenej medzi prenajímateľom – MUDr. Daniela Hirnerová, Západ 
1056/13, Trstená a mestom Prievidza ako nájomcom, ktorý platí nájomné vo výške 232,22 
€/rok. Mesto Prievidza listom zo dňa 05.08.2011oslovilo prenajímateľa s návrhom riešenia 
predmetného pozemku, na ktorý prenajímateľ reagoval kladným stanoviskom k riešeniu 
situácie. Oznámením zo dňa 10.11.2011 navrhlo mesto zámenu pozemkov v podiele 1:1. 
Dňa 15.02.2012 sa uskutočnilo osobné stretnutie, pri ktorom bola zámena zo strany 
prenajímateľa podmienená spoločným finančným podieľaním sa na vypracovaní 
statického posudku, resp. na búracích prácach. Mesto pristúpilo k zmene návrhu riešenia 
situácie, ktorý bol prenajímateľovi zaslaný listom zo dňa 22.03.2012.  
 

číslo: 168/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) účasť delegácie mesta Prievidza na Festa dello Sport - Slávnostiach športu 
v partnerskom meste Luserna San Giovanni  v Taliansku (máj) 

b) účasť delegácie mesta Prievidza na Slávnostiach mesta Šumperk v partnerskom 
meste Šumperk ČR  (jún) 

c) účasť delegácie mesta Prievidza na Dňoch mesta Jastrzebie Zdroj  v partnerskom 
meste Jastrzebie Zdroj v Poľsku (jún) 

d) účasť delegácie mesta na podujatí Tešnjarske večeri v partnerskom meste Valjevo 
v Srbsku (august)    

e) účasť delegácie mesta Prievidza na Ibbenbürenskom kirmese - Slávnostiach mesta 
partnerského mesta Ibbenbüren v Spolkovej republike Nemecko (september) 

f) zloţenie delegácií, ktoré budú mesto Prievidza reprezentovať  na návštevách  
partnerských miest v roku 2012, 

II. odporúča primátorke mesta 
súhlasiť s úhradou nutných nákladov, t.j.  prepravy, diét na čas strávený cestou tam a 
späť, poistenie účastníkov pracovných  ciest  pre členov delegácií mesta Prievidza 
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z rozpočtu mesta na vycestovanie do Luserna San Giovanni v Taliansku, Šumperka v ČR, 
Jastrzebie Zdroj v Poľsku, Valjevo v Srbsku a Ibbenbüren v Spolkovej republike Nemecko 
v termínoch podľa konania podujatí a pozvaní z partnerských miest v roku 2012. 

 
číslo: 169/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o dopravnej situácii za OD Rozvoj, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

a) preveriť dopravnú situáciu za OD Rozvoj v súvislosti s prejazdom vozidiel cez pozemky 
vo vlastníctve mesta na parkovisko za OD Rozvoj a navrhnúť zamedzenie vjazdu 
motorových vozidiel cez tieto pozemky, 
b) preveriť oprávnenosť stavieb za OD Rozvoj. 

 
číslo: 170/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Informáciu o vzniku miestnej organizácie M. R. Štefánika. 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................    ............................................................ 
          Juraj Ohradzanský            Roman Hlaváč  
               overovateľ I.                        overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

     asistentka prednostu MsÚ 


