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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 3. 2013 
  od 109  do 162 

 
109. Vyhodnotenie uznesení MsR 
110. Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA,  spol. 

s r.o., Prievidza za obdobie 1-12/2012 
111. Osvetlenie pamiatok v meste Prievidza 
112. Návrh VZN mesta Prievidza č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
113. Správa o aktivačnej činnosti, absolventskej praxi a o výkone trestu povinnej práce v meste 

Prievidza za rok 2012 
114. Riešenie zmluvných pokút voči spoločnostiam MEGA PROFIT, s. r. o., AKIMO, s. r. o., 

I.N.C., s. r. o. 
115. Zriadenie kontrolnej skupiny na zabezpečenie fyzickej kontroly vývozu odpadu 

prostredníctvom VOK 
116. Príprava a zabezpečenie akcie mesta s názvom „Jarné upratovanie“ 
117. Evidencia a kontrola stavu informačných tabúľ  
118. Návrh na oţivenie Námestia slobody v Prievidzi športovými aktivitami 
119. Návrh na prevod pozemku Helene Kodajovej 
120. Návrh na prevod pozemku Ing. Jánovi Mešinovi a Helene Mešinovej 
121. Návrh na prevod pozemku Ing. Renáte Polákovej 
122. Návrh na prevod pozemku Jánovi Varinskému a Zite Varinskej  
123. Návrh na prevod pozemku Rudolfovi Môcikovi a Ľudmily Môcikovej 
124. Návrh na prevod pozemku Vladimírovi Ţambokymu a Rozálie Ţambokyovej 
125. Návrh na prevod pozemku Ing. Štefanovi Štefkovičovi a MUDr. Heleny Štefkovičovej 
126. Návrh na prevod pozemku PhDr. Eve Chylovej 
127. Návrh na prevod pozemku Márii Kovalíkovej a Ing. Tiborovi Kovalíkovi 
128. Návrh na prevod pozemku Emílii Kiabovej a Ing. Branislavovi Kiabovi 
129. Návrh na prevod pozemku Miroslavovi Zajacovi a Jaroslave Zajacovej 
130. Informácia o zverejnenom zámere prevodu pozemku Ivanovi Bolchovi a manţ.  
131. Ţiadosť spol. AD značenie, s.r.o.,  o odklad začatia výstavby 
132. Informácia o zverejnenom zámere predať pozemok Miriam Čavojskej 
133. Informácia o zverejnenom zámere prenechať do nájmu nehnuteľnosť Miriam Čavojskej 
134. Ţiadosť Ing. Martina Bugára o kúpu časti pozemku (forma OVS) 
135. Ţiadosť Ing. Martina Bugára o kúpu časti pozemku (forma ako prípad hodný osobitného 

zreteľa) 
136. Ţiadosť Marcela Malinčíka o kúpu pozemku 
137. Informácia o zverejnenom zámere predať pozemky Ing. Valentínovi Lukačkovi a manţ. 
138. Ţiadosť Anny Sedlákovej o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku 
139. Ţiadosť o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov – chodník pre peších na Nedoţerskej 

ceste 
140. Ţiadosť RNDr. Márie Andrisovej a Ing. Viery Andrisovej o kúpu časti pozemku 
141. Ţiadosť RNDr. Márie Andrisovej a Ing. Viery Andrisovej o uzavretie Dodatku č. 2 

k zámennej zmluve 
142. Ţiadosť Márie Pekárovej o zámenu pozemku 
143. Návrh na zrušenie uzn. MsR č. 43/13 (nájom majetku mesta pre spol. REZERVE, s. r. o.) 
144. Ţiadosť Lucie Poliakovej o rozšírenie nájmu – prevádzka EDEN CAFÉ 
145. Stanovenie výšky nájomného pre stavbu súp. č. I. 524 nachádzajúcu sa na Ul. T. 

Vansovej 
146. Ţiadosť spol. IGITECH, s. r. o., o nájom nehnuteľnosti 
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147. Informácia o zverejnenom zámere mesta Prievidza prenechať do nájmu pozemok pre 
spol. HAVTU, s. r. o. 

148. Ţiadosť Ľudmily Nemčickej o nájom časti pozemku 
149. Vyhodnotenie OVS – budova bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku – posilňovne 
150. Vyhodnotenie OVS – objekt bývalej I. ZŠ na Ul. S. Chalupku – jedáleň 
151. Vyhodnotenie OVS – objekt bývalej III. ZŠ na Ul. S. Chalupku, súp. č. II. 420 orient. č. 6 
152. Vyhodnotenie OVS – objekt bývalej III. ZŠ na Ul. S. Chalupku, súp. č. II.706 orient. č. 8  
153. Vyhodnotenie OVS – pozemok – vhodný návrh predloţila  Mgr. Ľubica Bartošová 
154. Vyhodnotenie OVS – pozemok – vhodný návrh predloţila  Mgr. Ľubica Bartošová 
155. Návrh na zrušenie OVS vyhlásenej na základe uzn. MsZ č. 387/12 (pozemok na 

autobusovej stanici) 
156. Návrh na vyhlásenie OVS (pozemky na autobusovej stanici) 
157. Ţiadosť Mariána Dírera o súhlas s povolení splátkového kalendára 
158. Informácia o zverejnenom zámere mesta predať pozemok Marekovi Ergangovi 
159. Zmena uzn. MsR č. 408/13 a návrh na zmenu MsZ č. 309/12 (prenájom priestorov 

Špeciálnej základnej škole internátnej) 
160. Zmena uzn. MsR č. 46/13 (prenájom priestorov Špeciálnej základnej škole internátnej) 
161. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 38/13 
162. Ţiadosť Mgr. Vladimíra Vaneka o súhlas so splatením pohľadávky formou splátok 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 18. 3. 2013 

  od 109  do 162 
 

číslo: 109/13 
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., 163/II., 189/II.,  396/II. c), 443/III.,   
rok 2012: 16/II., 23/II., 34/III., 74/II., 78/II., 83/II., 125/II, III., IV., 169/II. a),  202/II., 207/II., 

343/II., 344/II., 360/III.,360/IV., 392/III., 397/II., 465/III.b), 476/IV.,  489/II., 
rok 2013:  46/III., 75/II.a), 75/III., 87/III., 89/III., 94/II. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2011: 35/II., 396/II.d) 

rok 2012: 4/II.a) 121/III., 292/II., 346/II., 405/II., 441/II., 470/II., 476/III., 487/II., 488/II.   
rok 2013: 1/II., 12/II., 12/III., 46/IV, 84/II., 85/I., 95/II.,95/III. 

 
číslo: 110/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA,  spol. 
s r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údrţby verejnej zelene a športovísk za 
obdobie 1-12/2012, 

II. odporúča MsZ 
schváliť započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov za spotrebu el. energie, 
športového areálu  S. Chalupku, DTM a údrţby verejnej zelene oproti prečerpaným 
finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO, ZŠ, FŠ a plavárne.   

 
číslo: 111/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na osvetlenie pamiatok v meste Prievidza pri príleţitosti 730-teho výročia udelenia 
kráľovských výsad mestu Prievidza, 

II. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 finančné 
prostriedky na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza – Kostola najsvätejšej 
Trojice a Kostola sv. Bartolomeja vo výške 6 200,00 € a finančné prostriedky na spotrebu 
elektrickej energie pre rok 2013 vo výške 3 600,00 € a v ďalších rokoch v rovnakej výške, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci so spol. UNIPA, s.r.o., Prievidza osloviť Rímsko-katolícku cirkev farnosť 
Prievidza – mesto vo veci vyhlásenia zbierky na osvetlenie pamiatok - Kostola 
najsvätejšej Trojice a Kostola sv. Bartolomeja.  
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číslo: 112/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 138/2013 o  prevádzkovom poriadku pohrebiska,  
II.      odporúča MsZ 

schváliť VZN mesta Prievidza č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
s pripomienkami: pôvodný text v § 10 Výpoveď nájomnej zmluvy bude zosúladený s § 22 
zákona č. 131/2010 Z.z. 
 

číslo: 113/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o aktivačnej činnosti, absolventskej praxi a o výkone trestu povinnej práce 
v meste Prievidza za rok 2012. 
 

číslo: 114/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu na nepokračovanie vo vymáhaní zmluvných pokút voči 
spoločnostiam MEGA PROFIT, s.r.o., Nemšová, AKIMO, s.r.o., Martin  a I.N.C., s.r.o., 
Poruba, ktoré nedodrţali podmienky dohodnuté v kúpnych zmluvách, uzavretých v rokoch 
2005 a 2007, podľa ktorých im mesto Prievidza predalo pozemky na výstavbu objektov na 
podnikateľské účely a napriek tomu, ţe spoločnosti kúpne ceny za pozemky uhradili, 
objekty nepostavili, 

II.   ukladá právnej kancelárii  
nepokračovať vo vymáhaní zmluvných pokút voči spoločnostiam MEGA PROFIT , s.r.o., 
Nemšová, AKIMO, s.r.o., Martin a I.N.C., s.r.o., Poruba, ktoré nedodrţali podmienky 
dohodnuté v kúpnych zmluvách, uzavretých v rokoch 2005 a 2007, podľa ktorých im 
mesto Prievidza predalo pozemky na výstavbu objektov na podnikateľské účely a napriek 
tomu, ţe spoločnosti kúpne ceny za pozemky uhradili, objekty nepostavili, pričom je 
zrejmé, ţe výška zmluvných pokút niekoľkonásobne prekračuje výšku zaplatených 
kúpnych cien, preto vymáhanie takýchto zmluvných pokút moţno povaţovať za nie 
v súlade s dobrými mravmi, najmä keď mestu Prievidza nezaplatením zmluvných pokút 
nevznikne ţiadna škoda.  
 

číslo: 115/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zriadenie dočasnej kontrolnej skupiny zloţenej z poslancov MsZ a členov komisií 
MsZ na zabezpečenie fyzickej kontroly vývozu prostredníctvom VOK v dňoch  02.04. - 
05.05.2013, 

II. odporúča MsZ  
zriadiť dočasnú kontrolnú skupinu zloţenú z poslancov MsZ a členov komisií MsZ  na 
zabezpečenie fyzickej kontroly vývozu prostredníctvom VOK v dňoch  02.04. - 
05.05.2013.  
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číslo: 116/13 
Mestská rada 
I. ukladá prednostovi MsÚ 

v súvislosti s pripravovanou akciou mesta „Jarné upratovanie“, ktorá sa bude konať 23. 3. 
2013: 
a) zabezpečiť objednávku u spol. TEZAS, s. r. o., Prievidza na zber a likvidáciu 
vyzbieraného odpadu so zabezpečením zvozu do 24. 3. 2013 do 18,00 h, po tomto 
termíne zabezpečiť zber vyzbieraného odpadu prostredníctvom mestských spoločností - 
SMMP, s. r. o., Prievidza  a UNIPA, s. r. o., Prievidza, 
b) vyţiadať od spol. TEZAS, s. r. o.,  evidenciu hlásených hovorov na „Zelenú linku“, 
c) zabezpečiť výkon kontroly mesta na mieste zváţania vyzbieraného odpadu.  

 
číslo: 117/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odstránenie informačnej tabule umiestnenej pred OD Prior zo strany Námestia 
slobody v Prievidzi, 

II. ţiada riaditeľku KaSS v Prievidzi  
a) zabezpečiť odstránenie informačnej tabule umiestnenej pred OD Prior zo strany 
Námestia slobody v Prievidzi, 
b) preveriť záujem ZUŠ Ľ. Stančeka o získanie informačnej tabule do majetku školy,  

III. ukladá prednostovi MsÚ a ţiada riaditeľku KaSS 
v spolupráci s mestskými organizáciami zabezpečiť evidenciu a kontrolu stavu 
informačných  tabúľ  umiestnených na verejnom priestranstve v meste Prievidza.  
 

číslo: 118/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh komisie športu  na oţivenie Námestia slobody v Prievidzi  počas letných mesiacov 
športovými aktivitami,  

II. ţiada komisiu športu,  
aby v spolupráci s KaSS v Prievidzi a architektom mesta pripravili návrh realizácie 
projektu oţivenia Námestia slobody v Prievidzi počas letných mesiacov športovými 
aktivitami s vyčíslením nákladov.   
 

číslo: 119/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 
257 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Heleny Kodajovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 21, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2, 

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, 
s výmerou 257 m2 jeho uţívateľke Helene Kodajovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 21, 
za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
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2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 257 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľke Helene Kodajovej, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej 
strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Heleny Kodajovej a z východnej 
strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 120/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 
264 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Ing. Jána Mešinu 
a Heleny Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, za cenu určenú podľa Internej 
smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 
€/m2,  

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, 
s výmerou 264 m2 jeho uţívateľom Ing. Jánovi Mešinovi a Helene Mešinovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 19,  za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 264 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľom Ing. Jánovi Mešinov i a Helene Mešinovej, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Jána Mešinu 
a Heleny Mešinovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 121/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou 
260 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Ing. Renáty Polákovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 17, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, t.j. za cenu 20,00 €/m2,  

 II.     odporúča MsZ 

schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, 
s výmerou 260 m2 jeho uţívateľke Ing. Renáte Polákovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 
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17, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou 260 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľke Ing. Renáte Polákovej, bytom Prievidza, 
Klinčeková 17, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno 
povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Ing. Renáty Polákovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 122/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou 
257 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Jána Varinského 
a Zity Varinskej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15, za cenu určenú podľa Internej 
smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 
€/m2,   

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, 
s výmerou 257 m2 jeho uţívateľom Jánovi Varinskému a Zite Varinskej, bytom Prievidza, 
Klinčeková ul. 15, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,   
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou 257 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľom Jánovi Varinskému a Zite Varinskej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 15, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento 
pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho 
vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Jána Varinského a Zity Varinskej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 123/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5786 záhrada, s výmerou 280 
m2  a parc.č. 5787 záhrada s výmerou 50 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva 
ich uţívateľov Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13, 
za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
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II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5786,  záhrada, 
s výmerou 280 m2 a parc.č. 5787 záhrada s výmerou 50 m2 jeho uţívateľom Rudolfovi 
Môcikovi a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13, za cenu určenú 
podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. 
za cenu 20,00 €/m2,   
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5786,  záhrada, s výmerou 280 m2 a parc.č. 5787 
záhrada s výmerou 50 m2  z majetku mesta Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľov 
Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe 
pozemok parc.č. 5787 tvorí deliacu hranicu medzi dvoma pozemkami, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických osôb a nie vo vlastníctve mesta Prievidza a teda mesto Prievidza 
úzky pás pozemku nemôţe ţiadnym spôsobom vyuţiť ani ho predať tretej osobe 
a pozemok parc.č. 5786 moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 124/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 
244 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Vladimíra Ţambokyho 
a Rozálie Ţambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, za cenu určenú 
podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. 
za cenu 20,00 €/m2, 

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, 
s výmerou 244 m2 jeho uţívateľom Vladimírovi Ţambokymu a Rozálie Ţambokyovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul.  11, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2, 
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 244 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľov Vladimíra Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej,  a 
to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, 
ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, 
pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Vladimíra 
Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom 
nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 
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číslo: 125/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 
225 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Ing. Štefana 
Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, za cenu 
určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,   

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, 
s výmerou 225 m2 jeho uţívateľom Ing. Štefanovi Štefkovičovi a MUDr. Helene 
Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, za cenu určenú podľa Internej smernice 
č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,   
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 225 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľov Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny 
Štefkovičovej, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno 
povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 126/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou 
193 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky PhDr. Evy Chylovej, 
bytom Zvolen, Prachatická 21, za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá 
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  

II.     odporúča MsZ 

schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, 
s výmerou 193 m2 jeho uţívateľke PhDr. Eve Chylovej, bytom Zvolen, Prachatická 21, za 
cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou 193 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľke PhDr. Eve Chylovej, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej 
strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve PhDr. Evy Chylovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
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v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 127/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 
175 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Márie Kovalíkovej 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul.  Ľ. Ondrejova 
728/1 a Ing. Slavomíra Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13,  za cenu určenú 
podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. 
za cenu 20,00 €/m2, 

II.     odporúča MsZ 
schváliť  

1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, 
s výmerou 175 m2 jeho uţívateľom Márii Kovalíkovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 5, 
Ing. Tiborovi Kovalíkovi, bytom Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova 728/1 a Ing. Slavomírovi 
Kovalíkovi, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13,  za cenu určenú podľa Internej 
smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 
€/m2, 
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 175 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľov Márie Kovalíkovej, Ing. Tibora Kovalíka a Ing. 
Slavomíra Kovalíka, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno 
povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Márie Kovalíkovej v podiele 4/6, Ing. Tibora Kovalíka v podiele 1/6 a Ing. 
Slavomíra Kovalíka v podiele 1/6 a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 128/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5800, záhrada, s výmerou 148 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Emílie Kiabovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie,  Dlhá ul. 637/2, za  
cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5800,  záhrada, 
s výmerou 148 m2 jeho uţívateľom Emílii Kiabovej, bytom Prievidza, Klinčeková 3 a Ing. 
Branislavovi Kiabovi, bytom Zálesie,  Dlhá ul. 637/2, za  cenu určenú podľa Internej 
smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 
€/m2,  
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2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5800  záhrada, s výmerou 148 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľom Emílii Kiabovej a Ing. Branislavovi Kiabovi, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Emílie Kiabovej 
v podiele 1/2 a Ing. Branislava Kiabu v podiele 1/2 a z východnej strany bezprostredne 
susedí s lesom nad Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 129/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 
138 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Miroslava Zajaca 
a Jaroslavy Zajacovej bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, za cenu určenú podľa Internej 
smernice č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 
€/m2,   

II.     odporúča MsZ 
schváliť  
1) zámer mesta Prievidza predať svoj pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, 
s výmerou 138 m2 jeho uţívateľom Miroslavovi Zajacovi a Jaroslave Zajacovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková  ul. 1,  za cenu určenú podľa Internej smernice č. 65 - Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza , t.j. za cenu 20,00 €/m2,  
2)  spôsob prevodu pozemku parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 138 m2 z majetku mesta 
Prievidza  do vlastníctva jeho uţívateľov Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Miroslava Zajaca 
a Jaroslavy Zajacovej a  z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

III.    ukladá právnej kancelárii 
v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, vymáhať náhradu vo výške                
0,10 €/m2/rok za uţívanie pozemku bez právneho dôvodu za obdobie od 1.11.2010 
a vykonať právne kroky vedúce k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 

 
číslo: 130/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 60/13 zo dňa 
26.02.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 07.03.2013 zverejnený zámer 
mesta Prievidza predať Ivanovi Bolchovi a manţ., spoločne trvale  bytom Prievidza, Pod 
horou č. 1276/6A, nehnuteľnosť – pozemok  v  k. ú. Prievidza,  parcela  č.  5593/6,   
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 172 m2, odčlenenej z  parcely č. 5593/1 
(vytvorenej z neknihovanej  PK parcely č. 1579, evidovanej v pôvodnom k. ú. Necpaly nad 
Nitrou)  Geometrickým plánom č. 40/2010, na  účel rozšírenia záhrady,  
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II. odporúča  MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Prievidza,  parcela  č.  5593/6,   
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 172 m2, odčlenenej z  parcely č. 5593/1 
(vytvorenej z neknihovanej  PK parcely č. 1579, evidovanej v pôvodnom k. ú. Necpaly nad 
Nitrou)  Geometrickým plánom č. 40/2010, na  účel rozšírenia záhrady, za cenu 20,00 
€/m2   pre Ivana Bolchu a manţ. Danielu, spoločne trvale bytom Prievidza, Pod horou č. 
1276/6A, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí   
v znení   neskorších  predpisov, ako dôvod  hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, 
ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam  vo vlastníctve   
ţiadateľov, ktorí  budú zabezpečovať 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: 131/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AD značenie, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. R. Štefánika č. 3,  
o odklad začatia výstavby v zmysle Čl. VIII. ods. 2  Kúpnej zmluvy č. 27/2010 z dôvodu 
zaplavenia  nehnuteľností pri povodní v roku 2010. Spoločnosť  tieto nehnuteľnosti 
nadobudla od mesta na účel vybudovania skladov dopravného značenia, sociálnych 
priestorov a vybudovania ochranného protipovodňového oporného múru. Odklad začatia 
výstavby spoločnosť ţiada do konca roka 2013,  

II. odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 27/2010 uzatvorenej dňa 
28.09.2010 medzi mestom Prievidza ako predávajúcim a AD Prievidza, s. r. o., so sídlom 
v Prievidzi, Ul. M. R. Štefánika č. 3  ako kupujúcim, ktorým sa v Čl. VIII. Zmluvné pokuty 
mení prvá veta takto: „Kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou do konca roka 2013.“   

 
číslo: 132/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Miriam Čavojskej, Poruba č. 102, o kúpu časti pozemku  k.ú. Prievidza parc.č. 
2/1 s výmerou 8 m2 pod kaţdý z dvoch vstupov do prízemných priestorov bytového domu 
súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky z dôvodu prestavby detskej polikliniky 
na  šesť bytových jednotiek  ako aj časť pozemku parc.č. 2/1 s výmerou 20 m2 pod rampu 
pre imobilných pacientov pred ambulanciou bytového domu súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo 
vlastníctve ţiadateľky, 
b)   informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 63/13 zo 
dňa 26.2.2013 bol na úradne tabuli mesta Prievidza v čase od 1.3.2013 do 19.3.2013 
vrátane zverejnený zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to 
pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2/12 a parc.č. 2/13 s výmerou 8 m2 pod kaţdý z dvoch 
vstupov do prízemných priestorov bytového domu súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo 
vlastníctve Miriam Čavojskej z dôvodu prestavby detskej polikliniky na  šesť bytových 
jednotiek  ako aj pozemok parc.č. 2/11 s výmerou 20 m2 pod rampu pre imobilných 
pacientov pred ambulanciou bytového domu súp. č. 20140 na parc.č. 5 pre Miriam 
Čavojskú, za cenu 75,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a)   ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, pretoţe 
prevádzané pozemky moţno povaţovať za také, ktoré svojím umiestnením a vyuţitím 
priliehajú k bytového domu č. súp. 20140 na parc.č. 5 a vzhľadom na zámer ţiadateľky 
ako vlastníčky prízemných priestorov tohto bytového domu prestavať zrušenú detskú 
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polikliniku na bytové jednotky a tieţ vzhľadom na zámer vybudovať k ambulancii rampu 
pre imobilných pacientov, sú jediným moţným riešením prístupu do bytov a k rampe pre 
imobilných pacientov, 

II.     odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 2/12 zast.pl. s výmerou 
8 m2 a parc.č. 2/13 zast.pl. s výmerou 8 m2 pod kaţdý z dvoch vstupov do prízemných 
priestorov bytového domu č. súp. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve Miriam Čavojskej z 
dôvodu prestavby detskej polikliniky na  šesť bytových jednotiek  ako aj pozemok parc.č. 
2/11 zast.pl. s výmerou 20 m2 pod rampu pre imobilných pacientov pred ambulanciou 
bytového domu  súp. č. 20140 na parc.č. 5  pre Miriam Čavojskú, za cenu 75,00 €/m2,           
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a)   ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, pretoţe prevádzané pozemky moţno 
povaţovať za také, ktoré svojím umiestnením a vyuţitím priliehajú k bytového domu  súp. 
č. 20140 na parc.č. 5 a vzhľadom na zámer ţiadateľky ako vlastníčky prízemných 
priestorov tohto bytového domu prestavať zrušenú detskú polikliniku na bytové jednotky 
a tieţ vzhľadom na zámer vybudovať k ambulancii rampu pre imobilných pacientov, sú 
jediným moţným riešením prístupu do bytov a k rampe pre imobilných pacientov. 

 
číslo: 133/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Miriam Čavojskej, Poruba č. 102, o prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 2/1 s výmerou 177 m2 z dôvodu vybudovania spevnenej plochy 
a chodníka v súvislosti s prestavbou detskej polikliniky na bytové jednotky v bytovom 
dome č. súp. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky, za cenu 1,00 €/rok s tým, ţe 
chodník bude po dokončení odovzdaný bezplatne do vlastníctva mesta Prievidza, 
b)  informáciu, ţe na základe  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 64/13 zo 
dňa 26.2.2013  bol na úradnej tabuli  mesta Prievidza v čase od 1.3.2013 do 19.3.2013 
vrátane zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti - 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.  2/1 s výmerou 177 m2 z dôvodu vybudovania spevnenej 
plochy a chodníka v súvislosti s prestavbou detskej polikliniky na bytové jednotky 
v bytovom dome súp. č.  20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky za cenu 1 €/rok 
s tým, ţe chodník bude po dokončení odovzdaný bezplatne do vlastníctva mesta 
Prievidza a s tým, ţe ide o dôvod hodný osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa  Internej smernice č. 
65 –  Pravidlá pre predaj a nájom  majetku mesta Prievidza, pretoţe Miriam Čavojská 
vybuduje na prenajatom pozemku spevnené plochy a chodník na vlastné náklady, pričom 
zabezpečovať tieto činnosti prislúcha mestu Prievidza, keď podľa ustanovenia § 4 ods. 3 
písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri 
výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií a 
verejných priestranstiev,   

II.  odporúča  MsZ 
schváliť prenechanie časti nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.  2/1 
s výmerou 177 m2 do nájmu  Miriam Čavojskej z dôvodu vybudovania spevnenej plochy 
a chodníka v súvislosti s prestavbou detskej polikliniky na bytové jednotky v bytovom 
dome  súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky za cenu 1,00 €/rok s tým, ţe 
chodník bude po dokončení odovzdaný bezplatne do vlastníctva mesta Prievidza  
a s podmienkou prejazdu len od Ul. F. Madvu a to dôvodom hodným osobitného zreteľa  
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a podľa  Internej smernice č. 65 –  Pravidlá pre predaj a nájom  majetku mesta Prievidza, 
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pretoţe Miriam Čavojská vybuduje na prenajatom pozemku spevnené plochy a chodník 
na vlastné náklady, pričom zabezpečovať tieto činnosti prislúcha mestu Prievidza, keď 
podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu, údrţbu 
a správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev  .  

 
číslo: 134/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Martina Bugára, bytom Ul. J. Červeňa č. 32, Prievidza o kúpu  časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4996/1, ostatné plochy o výmere pribliţne 50 m2, na účel  
dočasnej prístavby terasy ku kaviarni v objekte v spoluvlastníctve ţiadateľa,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať pozemky  v k. ú. Prievidza, parcela č. 4996/11,diel 
1,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 m2 a parcela č. 4996/12, diel 2,  ostatné 
plochy s výmerou 12 m2, pozemky spolu s výmerou 46 m2, odčlenené z parcely č. 4996/1 
Geometrickým plánom č. 174/2012, na  účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, 
na ktorých sa nachádza existujúca dočasná prístavba terasy ku kaviarni, formou 
obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: ako dočasná prístavba terasy ku kaviarni, objekt súp. č. II. 1866 orient. č. 

21 
2. kúpna cena: minimálne vo výške  75,00 €/m2,  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy 

 
číslo: 135/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na prevod nehnuteľnosti pozemky  v k. ú. Prievidza, parcela č. 4996/11,diel 1,  
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 m2 a parcela č. 4996/12, diel 2,  ostatné plochy 
s výmerou 12 m2, pozemky spolu s výmerou 46 m2, odčlenené z parcely č. 4996/1 
Geometrickým plánom č. 174/2012, na  účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, 
na ktorých sa nachádza existujúca dočasná prístavba terasy ku kaviarni v objekte 
v spoluvlastníctve ţiadateľa Ing. Martina Bugára, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa č. 32, 
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať pozemky  v k. ú. Prievidza, parcela č. 4996/11,diel 1,  
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 m2 a parcela č. 4996/12, diel 2,  ostatné plochy 
s výmerou 12 m2, pozemky spolu s výmerou 46 m2, odčlenené z parcely č. 4996/1 
Geometrickým plánom č. 174/2012 Ing. Martinovi Bugárovi, bytom Prievidza, Ul. J. 
Červeňa č. 32, za cenu 75,00 €/m2, na  účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, 
na ktorých sa nachádza existujúca dočasná prístavba terasy ku kaviarni v objekte 
v spoluvlastníctve ţiadateľa; 
b) spôsob prevodu nehnuteľností z majetku mesta Prievidza uvedených pod písm. a) 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne v spoluvlastníctve 
ţiadateľa, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 
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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 v znení 
neskorších predpisov.  
 

číslo: 136/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Marcela Malinčíka, trvalý pobyt Miloslavov–Alţbetin Dvor, Dubová 596, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 3976/30, ostatné plochy s výmerou 329 m² na účel 
výstavby predajne na náradie,  

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť -  pozemok parcela č. 3976/30, 
 ostatné plochy s výmerou 329 m²   Marcelovi Malinčíkovi, trvalý pobyt Miloslavov–Alţbetin 
Dvor, Dubová 596.  
 

číslo: 137/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 67/13 zo dňa 
26.02.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 07.03.2013 zverejnený zámer 
mesta Prievidza predať Ing. Valentínovi Lukačkovi a manţ., spoločne bytom Ul. J. 
Záborského č. 4/29, Prievidza nehnuteľnosti – pozemky  v k. ú. Prievidza, parcelu č. 
2902/4, záhrada  s výmerou 249 m2, v celosti  a  parcelu č. 2903/5, zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou  105 m2,   odčlenenú Geometrickým plánom č. 34/2013  z parcely 
č. 2903/1, pozemky  spolu  vo  výmere 354 m2, na účel uţívania pozemkov ako trávnatej 
plochy, 

II.     odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľností – pozemkov  v k. ú. Prievidza, parcelu č. 2902/4, záhrada  
s výmerou 249 m2, v celosti  a  parcelu č. 2903/5, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  
105 m2,   odčlenenú Geometrickým plánom č. 34/2013  z parcely č. 2903/1, pozemky  
spolu  vo  výmere 354 m2, na účel uţívania pozemkov ako trávnatej plochy, za cenu 20,00 
€/m2, pre Ing. Valentína Lukačku a manţ. Boţenu, spoločne bytom Ul. J. Záborského č. 
4/29, Prievidza spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov,  odôvodneného 
tým, ţe ţiadané pozemky sú oplotené,  bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam  vo 
vlastníctve ţiadateľov, ktorí   budú  zabezpečovať 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: 138/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Anny Sedlákovej, trvale bytom Prievidza, Ul. Veľkonecpalská č. 317/2 
o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku, parc.č. „E“ 1713, orná pôda s výmerou 137 m2 
uţívaného bez právneho dôvodu za cenu 5,00 €/m2,   ktorý sa nachádza v cintoríne v k.ú. 
Necpaly,   

II.   odporúča MsZ 
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schváliť  majetkovoprávne vyporiadanie pozemku, parc.č. „E“ 1713, orná pôda s výmerou 
137 m2 vo vlastníctve Anny Sedlákovej, trvale bytom Prievidza, Ul. Veľkonecpalská                  
č. 317/2 uţívaného bez právneho dôvodu za cenu 5,00 €/m2. 
 

číslo: 139/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť oddelenia výstavby, ÚP, ŢP, SP o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v k.ú. 
Prievidza za účelom vybudovania chodníka pre peších na Nedoţerskej ceste,  

II.    odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v k.ú. Prievidza formou zámeny,  
nájmu, kúpy pozemkov za účelom vybudovania chodníka pre peších na Nedoţerskej 
ceste podľa skutočného zamerania geometrického plánu za cenu podľa znaleckého 
posudku. 
 

číslo: 140/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť RNDr. Márie Andrisovej a Ing. Viery Andrisovej, trvale bytom Prievidza, Bojnická 
cesta č. 4 o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza, z parc.č. 3673/2, zastavané plochy 
s výmerou 13 m2 na účel parkovania pred prevádzkou nehnuteľnosti v ich vlastníctve,  

II.    neodporúča MsZ 
  schváliť 

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, pozemok parc.č. 3673/2, 
zast. plocha s výmerou 13 m2 podľa skutočného  zamerania geometrického plánu (na 
náklady ţiadateliek), za cenu podľa znaleckého posudku, 

  b) spôsob predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod 
osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateliek, ktoré budú zabezpečovať 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: 141/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť RNDr. M. Andrisovej, a Ing. V. Andrisovej o uzavretie  Dodatku č. 2 k zámennej 
zmluve č. 160/2005/ZZ/2.1.2 zo dňa 28.2. 2005 a v znení Dodatku č. 1 k zámennej 
zmluve zo dňa 18.2. 2010 uzavretého medzi RNDr. Máriou Andrisovou, Ing. Vierou 
Andrisovou a mestom Prievidza z dôvodu plánovanej výstavby kriţovatky- kruhového  
objazdu pri Depe v Prievidzi s nasledovnou  zmenou:  
2. v čl. IV. zámennej zmluvy odstavec 7. – text: pokiaľ do doby 7 rokov od podpísania 
zámennej zmluvy nedôjde k začatiu výstavby kriţovatky, vyhradujú si strany právo, na 
základe poţiadania ktorejkoľvek strany, na vrátenie zamieňaných nehnuteľností nahradiť 
týmto textom: pokiaľ do doby 10 (15) rokov od podpísania zámennej zmluvy nedôjde 
k začatiu výstavby kriţovatky, vyhradzujú si strany právo, na základe poţiadania 
ktorejkoľvek strany, na vrátenie zamieňaných nehnuteľností,  

II. odporúča  primátorke mesta 
uzavrieť Dodatok č. 2 k zámennej zmluve č. 160/2005/ZZ/2.1.2 zo dňa 28.2. 2005 
uzavretej medzi RNDr. Máriou Andrisovou, Ing. Vierou Andrisovou a mestom Prievidza 
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z dôvodu plánovanej výstavby kriţovatky- kruhového objazdu pri Depe v Prievidzi 
so zmenou: 2. v čl. IV. odstavec 7. – text : pokiaľ do doby 7 rokov od podpísania 
zámennej zmluvy nedôjde k začatiu výstavby kriţovatky, vyhradujú si strany právo, na 
základe poţiadania ktorejkoľvek strany, na vrátenie zamieňaných nehnuteľností nahradiť 
týmto textom: pokiaľ do doby 15 rokov od podpísania zámennej zmluvy nedôjde k začatiu 
výstavby kriţovatky, vyhradzujú si strany právo, na základe poţiadania ktorejkoľvek  
strany, na vrátenie zamieňaných nehnuteľností.  
 

číslo: 142/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe uznesením MsZ č. 240/2011 zo dňa 30.8. 2011 bolo schválené 
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k.ú. Prievidza v lokalite Necpaly-Vrchy, za 
účelom vybudovania „Spojovacieho chodníka s verejným osvetlením“ formou zámeny, 
nájmu, kúpy pozemkov, pričom vlastníčka pozemku – parc.č. 1593  Mária Pekárová, 
trvale bytom Prievidza, Ul. Poľná č. 484/28 ţiada o zámenu pozemku za časti pozemkov 
parc.č. 6304/4, parc.č. 6303/3 a pozemku parc.č. 6303/2 vo vlastníctve mesta Prievidza 

II.  odporúča MsZ 
schváliť 
1) zámer mesta Prievidza previesť nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza časť parc.č. 
6304/4, zastavaná plocha s výmerou 6 m2, časť parc.č. 6303/3,  záhrada s výmerou 21 
m2, parc.č. 6303/2, záhrada s výmerou 91 m2 v rozsahu  podľa  zamerania  geometrickým  
plánom č. 22/2008 zo dňa 21.4. 2008  spolu  s výmerou   118  m2  z vlastníctva mesta 
Prievidza do vlastníctva Márie Pekárovej  zámenou za nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. 
Prievidza parc.č. 5581/1 ost.pl. s výmerou 610 m2 z vlastníctva Márie Pekárovej  do 
vlastníctva mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrického plánu č. 41/2012 
zo dňa 6.12. 2012 s tým, ţe rozdiel ktorý predstavuje výmeru 492 m2 mesto Prievidza 
doplatí za cenu podľa znaleckého posudku, 
2) spôsob prevodu nehnuteľností z majetku mesta Prievidza uvedených pod bodom 1), t.j. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky, ktorá bude 
zabezpečovať 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: 143/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia MsR č. 43/13 zo dňa 23. 1. 2013, 
ktorým MsR odporučila MsZ schváliť pre spol. REZERVE, s. r. o., nájom majetku mesta – 
pozemku nachádzajúceho pod predajným stánkom na Námestí slobody v Prievidzi,   

II. ukladá právnej kancelárii 
v spolupráci s architektom mesta rokovať so spol. REZERVE, s. r. o., so sídlom 
v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15, o otočení predajného stánku v uţívaní spoločnosti. 
 

číslo: 144/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
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ţiadosť Lucie Poliakovej, miesto podnikania SNP 1233/10, Bojnice o rozšírenie nájmu na 
pozemku parcela č. 2132/13, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², 
nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pozdĺţ 
prevádzky EDEN CAFÉ s celoročným záberom, 

II.  neodporúča  primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 2132/13, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 10 m2, nachádzajúcu sa na Ulici A. Hlinku na účel 
prevádzkovania vonkajšej terasy pozdĺţ prevádzky EDEN CAFÉ s celoročným 
záberom;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke EDEN CAFÉ, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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 v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 

III.  neodporúča MsZ 
schváliť pre Luciu Poliakovú, miesto podnikania SNP 1233/10, Bojnice, nájom majetku 
mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 2132/13, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 10 m2, nachádzajúcu sa na Ulici A. Hlinku na účel 
prevádzkovania vonkajšej terasy pozdĺţ prevádzky EDEN CAFÉ s celoročným 
záberom;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke EDEN CAFÉ, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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 v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 145/13 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie výšky nájomného pre nehnuteľnosť- stavbu 
súpisné č. I. 524 zapísanú na LV 1 vo vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúcu sa na 
pozemku parcela č. 2159/4 na Ulici T. Vansovej v Prievidzi vo vlastníctve COOP Jednota 
Prievidza, s. d. pre prípad uzatvorenia nájomnej zmluvy v budúcnosti,  

II.         odporúča  MsZ  
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schváliť výšku nájomného 165 €/mesiac pre nehnuteľnosť - stavbu súpisné č. I. 524 
zapísanú na LV 1 vo vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúcu sa na pozemku parcela 
č. 2159/4 na Ulici T. Vansovej v Prievidzi vo vlastníctve COOP Jednota Prievidza, s. d., 
pre prípad uzatvorenia nájomnej zmluvy v budúcnosti.  

 
číslo: 146/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. IGITECH, s.r.o.,  so sídlom v  Prievidzi,    Severná  ul.  č. I. 2424/33, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parcely č. 417/7, zastavané plochy 
a nádvoria, v  rozsahu výmery 300 m2,  na účel  prístupu k prevádzke tenisových kurtov,  

II.         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 spol. 
IGITECH, s.r.o.,  so sídlom v  Prievidzi,    Severná  ul.  č. I. 2424/33 do nájmu 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parcely č. 417/7, zastavané plochy 
a nádvoria, v  rozsahu výmery 300 m2,  na účel  prístupu k prevádzke tenisových kurtov,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu 
svojím umiestnením prislúcha k prevádzke tenisových kurtov a vybudovaním prístupu 
k nim nájomca zlepší podmienky pre šport a teda aj zdravý spôsob ţivota obyvateľov 
mesta v súlade  s ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  

- za podmienok  –  nájomného vo výške 3,30 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, 

II. odporúča MsZ  
schváliť pre spoločnosť  IGITECH, s.r.o.,  so sídlom v  Prievidzi,    Severná  ul.  č. I. 
2424/33 do nájmu majetok mesta: nehnuteľnosť  v   k. ú. Prievidza - časť pozemku,  z 
 parcely  č. 417/7, zastavané plochy a nádvoria, v  rozsahu výmery 300 m2,  na účel  
prístupu k prevádzke tenisových kurtov, 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu 
svojím umiestnením prislúcha k prevádzke tenisových kurtov a vybudovaním prístupu 
k nim nájomca zlepší podmienky pre šport a teda aj zdravý spôsob ţivota obyvateľov 
mesta v súlade  s ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 3,30 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 147/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe uznesenia MsR č. 81/13 zo dňa 19.02.2013 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 27.02.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať pre  
spol. HAVTU, s.r.o., so sídlom Ul. A. Hlinku č. 606/16, Bojnice do nájmu  nehnuteľnosť  v   
k. ú. Prievidza – časť  pozemku, z  parcely č.  66/1  ( ostatná plocha ) 
v rozsahu výmery 16 m2,  na účel  prevádzkovania  vonkajšej  terasy  so záberom  počas 
celého roka pre prevádzku kaviareň MAGURKA, Ul. M. R. Štefánika č. 31 spôsobom  ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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II. odporúča  MsZ 
schváliť pre spoločnosť  HAVTU, s.r.o.,  so sídlom  Ul. A. Hlinku č. 606/16, Bojnice do  
nájmu majetok mesta - nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza,  časť pozemku z parcely č. 66/1   
(ostatná plocha) v rozsahu  výmery 16 m2,  na  účel prevádzkovania vonkajšej   terasy  so  
záberom  počas celého roka pre prevádzku kaviareň MAGURKA, Ul. M. R. Štefánika č. 
31, 

- spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona             
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmet nájmu 
svojím umiestnením prislúcha k prevádzke kaviarne MAGURKA, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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,  

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do  15.10. a vo 
výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., uzavretia nájmu na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 148/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ľudmily Nemčickej, miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza o  nájom časti 
pozemku parcela č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 64 m², 
nachádzajúcom sa na Ulici V. Clementisa 9 na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred 
kaviarňou s celoročným záberom, 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5327/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 64 m², nachádzajúca sa na Ulici V. Clementisa 9, na 
účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s celoročným záberom;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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 v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou, 

III.  odporúča  MsZ  
schváliť pre Ľudmilu Nemčickú, miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza nájom 
majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5327/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 64 m², nachádzajúca sa na Ulici V. Clementisa 9 na účel 
prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s celoročným záberom;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
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nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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 v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 149/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 18/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to budovy bývalej II. ZŠ Ul. S. 
Chalupku – posilňovne, súpisné č. II.1941, orientačné č. 7, (na LV č. 8482 ako prístavba 
posilňovne), na pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod budovou, parcela č. 829/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m² a časti priľahlého pozemku parcela č. 
829/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386 m², obidva pozemky odčlenené 
Geometrickým plánom č. 369/12 z pozemku parcela č. 829/6. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 hod. bol doručený jeden súťaţný 
návrh, ktoré spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. 

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na základe 
uznesenia MsZ č. 18/13 zo dňa 29.01.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila spol. 
HRIKO, s.r.o., so sídlom Prievidza, Nábreţná ulica 4, 

III.     ţiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu so spol. HRIKO, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Nábreţná ulica 4, 
ktorej súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej 
súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 18/13 zo dňa 29.01.2013 bol vyhodnotený ako vhodný 
s podmienkami:  

- účel vyuţitia nehnuteľností  –  ako polyfunkčný objekt na podnikateľské účely. Objekt 
vyuţívať na taký účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností 
(obytná zóna), 

- kúpna cena vo výške 53 800 €, 
- termín úhrady kúpnej ceny do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 150/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 14/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objektu bývalej I. ZŠ Ul. S. 
Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby 
11) – súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemku parcela č. 787/5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 020 m2  
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 hod. nebol doručený ţiadny súťaţný 
návrh, t. j. súťaţ bola neúspešná. 
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II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza, a to  objekt 
bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. 
ZŠ, druh stavby 11) – súpisné č. 418, orientačné č. 4 na pozemku parcela č. 787/5 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2,  formou opakovanej obchodnej verejnej 
súťaţe s podmienkami:  
1. účel vyuţitia: na podnikateľské účely; 
2. kúpna cena: minimálne za cenu 245 280,00 € (80 % z ceny  podľa Znaleckého posudku  

č. 148/2012);  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; 
4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
5. vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe sa zaväzuje, ţe víťazovi predá pozemok pod 

budovou a časť  priľahlého pozemku v lehote do 2 mesiacov od zapísania vlastníctva 
objektu  na nového vlastníka do katastra nehnuteľnosti za cenu 49,30 €/m2 (cena podľa 
ZP). 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky        
doručené návrhy. 

 
číslo: 151/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 15/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to  objektu bývalej III. ZŠ Ul. S. 
Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby 11) – súpisné č. II.420 
(pôvodne 312), orientačné č. 6 na pozemku parcela č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 577 m2  
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 h nebol doručený ţiadny súťaţný 
návrh, t. j. súťaţ bola neúspešná., 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza, a to  objekt 

bývalej III. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby 11) 

– súpisné č. II.420 (pôvodne 312), orientačné č. 6 na pozemku parcela č. 791/3, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 m2,  formou novej obchodnej verejnej súťaţe 

s podmienkami:  

1. účel vyuţitia: na podnikateľské účely; 

2. kúpna cena: minimálne za cenu 126 700,00 € (Znalecký posudok  č. 148/2012),  

3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; 

4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 

5. vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe sa zaväzuje, ţe víťazovi predá pozemok pod 

budovou a časť  priľahlého pozemku v lehote do 2 mesiacov od zapísania vlastníctva 

objektu na nového vlastníka do katastra nehnuteľnosti za cenu 49,30 €/m2 (cena 

podľa ZP). 

       Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky    

       doručené návrhy. 
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číslo: 152/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 16/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objektu bývalej III. ZŠ Ul. S. 
Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby 11) – súpisné č. II.706 
(pôvodne 312), orientačné č. 8, na pozemku parcela č. 791/2, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 449 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 h bol doručený jeden súťaţný návrh, 
ktoré spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. 

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na základe 
uznesenia MsZ č. 16/13 zo dňa 29.01.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţili Ing. Igor 
Cesnek, Ing. Bibiána Cesneková, trvalý pobyt Bazová ulica 707/19, Prievidza, 

III.     ţiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu s Ing. Igorom Cesnekom a Ing. Bibiánou Cesnekovou, trvalý pobyt 
Bazová ulica 707/19, Prievidza, ktorých súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 16/13 zo dňa 29.01.2013 bol 
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:  
-  účel vyuţitia  nehnuteľnosti  – rekonštrukcia objektu na bytové jednotky,  
- kúpna cena – 106 500 €, 
- úhrada kúpnej ceny v lehote do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
 

číslo: 153/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 29/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcela č. 2857/11, záhrady 
s výmerou 223 m² a pozemku, parcela č. 2857/81, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 122 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, 
ostatné plochy s výmerou 2977 m² 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 hod. boli doručené dva súťaţné 
návrhy, z ktorých jeden spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola 
úspešná. 

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na základe 
uznesenia MsZ č. 29/13 zo dňa 29.01.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila Mgr. 
Ľubica Bartošová, trvalý pobyt Ulica M. Benku 14/8, Prievidza v zastúpení Mgr. Štefanom 
Toporom na základe plnomocenstva,   

III.     ţiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu s Mgr. Ľubicou Bartošovou, trvalý pobyt Ulica M. Benku 14/8, 
Prievidza v zastúpení Mgr. Štefanom Toporom na základe plnomocenstva, ktorej súťaţný 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností v obchodnej verejnej súťaţi, 
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 29/13 zo dňa 29.01.2013 bol vyhodnotený ako vhodný 
s podmienkami:  
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- účel vyuţitia  nehnuteľností  – výstavba rodinného domu, 
- kúpna cena – 50 €/m², t.j. 17 250 €, 
- termín úhrady kúpnej ceny – do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 154/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na 
základe uznesenia MsZ č. 30/13 zo dňa 29.01.2013 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela č. 2857/82, zastavané 
plochy   a nádvoria s výmerou 239  m² odčlenený Geometrickým plánom č. 337/2012 
z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m² 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.03.2013 do 12,00 hod. bol doručený jeden súťaţný 
návrh, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. 

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 07.02.2013 na základe 
uznesenia MsZ č. 30/13 zo dňa 29.01.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila Mgr. 
Ľubica Bartošová, trvalý pobyt Ulica M. Benku 14/8, Prievidza v zastúpení Mgr. Štefanom 
Toporom na základe plnomocenstva,    

III.     ţiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu s Mgr. Ľubicou Bartošovou, trvalý pobyt Ulica M. Benku 14/8, 
Prievidza v zastúpení Mgr. Štefanom Toporom na základe plnomocenstva, ktorej súťaţný 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaţi, 
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 07.02.2013 v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 30/13 zo dňa 29.01.2013 bol vyhodnotený ako vhodný 
s podmienkami:  
- účel vyuţitia  nehnuteľnosti  – zriadenie skladovej plochy, 
- kúpna cena  23,30 €/m², t.j. 5 568,70 €, 
- úhrada kúpnej ceny – do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 155/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaţe vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
18.12.2012 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 387/12 zo dňa 
11.12.2012 (na základe  uznesenia MsR č. 84/13 zo dňa 19. 2. 2013), 

II. odporúča MsZ 
zrušiť obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 18.12.2012 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 387/12 zo dňa 11.12.2012 

  
číslo: 156/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na nájom pozemku 
 v k. ú. Prievidza, parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m² 
 odčleneného GP č. 365/2012 z parcely č. 2374/7, zastavané plochy a nádvoria 
 s výmerou 1576 m²  nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na 
 Ulici T. Vansovej, na účel stanoviska taxi sluţby,  
II. odporúča MsZ 
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schváliť zámer mesta Prievidza prenajať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.  2374/10, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m² odčlenený GP č. 365/2012 z parcely č. 
2374/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1576 m²  nachádzajúceho sa v komplexe 
autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej, na účel stanoviska taxi sluţby, 
formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:  

1. účel vyuţitia: stanovisko taxi sluţby  
2. nájomné: minimálne vo výške 340,00 €/m²/rok 
3. úhrada nájomného: 4 x ročne 
4. s víťazom obchodnej verejnej súťaţe bude uzatvorená nájomná zmluva aţ po uplynutí 

jednomesačnej výpovednej lehoty po doručení rozhodnutia mesta o zrušení povolenia 
vyhradeného parkoviska pre súčasných uţívateľov verejného priestranstva    
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 157/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mariána Dírera, bytom Prievidza, Ul. S. Mečiara 14,  IČO: 37463101 o vytvorenie 
splátkového kalendára za účelom uspokojenia nároku mesta Prievidza za uţívanie 
pozemku na parc. 5399/6 vo výmere 30 m² bez právneho titulu počas predchádzajúcich 
troch rokov, 

II.         odporúča primátorke mesta  
v zmysle bodu 3.10.2 IS – 66 Zásady  hospodárenia  s  majetkom mesta Prievidza po 
uzatvorení  Dohody o uznaní dlhu s Mariánom Dírerom, bytom  Prievidza, Ul. S. Mečiara 
14, IČO: 37463101 rozhodnúť o povolení splátok s tým, ţe dlţná suma 1 146,24 € spolu 
s príslušenstvom bude splatená formou 10 splátok, pričom nezaplatením jednej splátky sa 
stane splatná celá dlţná suma. 

 
číslo: 158/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na predaj časti pozemku v   k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 s výmerou 383 m2  
z vlastníctva mesta Prievidza  do vlastníctva Mareka Erganga, bytom Prievidza, Ul.  Ľ. 
Ondrejova č. 4/1,  za účelom vyuţitia pozemku ako prístup k jeho rodinnému domu súp. č. 
40068 na parc.č. 2889/2 za cenu 20,00 €/m2, 
b)   informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 269/12 
zo dňa 25.9.2012 bol na úradne tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza 
previesť svoj nehnuteľný majetok a to časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 
ostatná plocha s výmerou 383 m2 , z ktorej bola  podľa geometrického plánu č. 72/2013 
odčlenená parc.č. 2857/83 zmenšená na výmeru 381 m2, a to z vlastníctva mesta 
Prievidza do vlastníctva Mareka Erganga, bytom Prievidza, Ul.  Ľ. Ondrejova č. 4/1, za 
cenu 20,00 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a)   ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, pretoţe 
prevádzaný pozemok  moţno povaţovať za taký, ktorý svojím umiestnením a vyuţitím 
prilieha k pozemkom v k.ú. Prievidza parc.č. 2889/1 a parc.č. 2889/2 a k rodinnému domu 
č.súp. 40068 na parc.č. 2889/2 a ktorý moţno vyuţívať, vzhľadom na existenciu 
inţinierskych sietí, len ako prístup k tomuto rodinnému domu a pozemkom alebo ako 
predzáhradku a zeleň, 

II.     odporúča MsZ 
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schváliť prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/83 ostatná plocha s výmerou             
381 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 72/2013 z parc.č. 2857/52, a to 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Mareka Erganga, bytom Prievidza, Ul. Ľ. 
Ondrejova č. 4/1, za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude uhradená formou splátkového kalendára 
podľa Internej smernice č. 65, t.j. podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, s podmienkou úhrady prvej splátky vo výške 50 % a zvyšnej časti do dvoch 
rokov, pričom pozemok sa prevádza z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa                
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších 
predpisov, pretoţe prevádzaný pozemok  moţno povaţovať za taký, ktorý svojím 
umiestnením a vyuţitím prilieha k pozemkom v k.ú. Prievidza parc.č. 2889/1 a parc.č. 
2889/2 a k rodinnému domu súp. č. 40068 na parc.č. 2889/2, a ktorý moţno vyuţívať, 
vzhľadom na existenciu inţinierskych sietí, len ako prístup k tomuto rodinnému domu 
a pozemkom alebo ako predzáhradku a zeleň. 

 
číslo: 159/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsR č. 408/12 zo dňa 23.10.2012 
a uznesenia MsZ č. 309/12 zo dňa 30.10.2012,  

II.  mení  
uznesenie MsR č. 408/13 zo dňa 23.10.2012 takto: v časti II. sa dopĺňa za slová 
„nájomného v obvyklej výške“ text „v tomto prípade 1 €/rok“ 

III.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 309/12 zo dňa 30.10.2012 takto: v časti II. sa dopĺňa za 
slová „nájomného v obvyklej výške“ text „v tomto prípade 1 €/rok“ . 

 
číslo: 160/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsR č. 46/13 zo dňa 23.1.2013,  
II.  mení  

uznesenie MsR č. 46/13 zo dňa 23.1.2013 takto: vypúšťa sa bod II. a III.  
 
číslo: 161/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zrušenie uznesenia MsZ č. 38/13 zo dňa 29.1.2013,  
II.  odporúča MsZ 

zrušiť uznesenie MsZ č. 38/13 zo dňa 29.1.2013, 
III. odporúča MsZ 

schváliť pre Spojenú školu internátnu, Prievidza, Úzka ulica 2, nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pavilónov C a D nachádzajúcich sa na Zadnej ulici 

v objekte bývalej III. Základnej školy na Ulici S. Chalupku II. 312/12, zapísanej na LV 
8482, na pozemkoch – parcela č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 
m² a parcela č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 698 m², odčlenených 
GP č. 143/2012 z parcely č. 829/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5140 m2 

- spôsobom podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe 
medzi základné úlohy mesta patrí okrem iného aj povinnosť vytvárať a chrániť zdravé 
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podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov, ako aj vytvárať podmienky na 
vzdelávanie, čo bude zabezpečovať nájomca výchovno-vzdelávacou činnosťou ako 
sluţbou verejnoprospešného charakteru pre obyvateľov mesta Prievidza 

- a to za podmienok - uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou, nájomného vo výške 1,00 €/rok a zálohových platieb za energie a sluţby.  

 
číslo: 162/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 ţiadosť Mgr. Vladimíra Vaneka, ktorému bola rozhodnutím mesta Prievidza č. 1.2 -
 1323-2012/831 zo dňa 05. 01. 2012 uloţená pokuta 2 300 € za priestupok podľa § 105 
 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
 zákon) v znení neskorších predpisov, o vytvorenie splátkového kalendára na  splatenie 
 pohľadávky v splátkach po 200,00 € mesačne, 
II.        odporúča  primátorke mesta  

v zmysle bodu 3.10.6 IS – 66 Zásady  hospodárenia  s  majetkom mesta Prievidza 
rozhodnúť o povolení splátok pre Mgr. Vladimíra Vaneka a z dôvodu nepredlţovania 
splácania pohľadávky po  roku 2013,  umoţniť splácanie  pohľadávky po 300,00 € 
mesačne  vţdy do 15. dňa v mesiaci s tým, ţe prvá splátka bude zaplatená do 15. 04. 
2013 a posledná splátka (zostatok vo výške 200,00 €) bude zaplatená do 15. 11. 2013. 
V prípade nedodrţania splátkového kalendára bude pohľadávka splatná v zostatkovej 
hodnote do konca mesiaca, v ktorom splátka nebude vykonaná. V prípade nezaplatenia 
bude vymáhaná prostredníctvom exekútora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..............................................     .................................................... 
Ing. Peter Petráš          Bc. Roman Hlaváč 
    overovateľ I.                                 overovateľ II. 

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


