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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 04. 2011 
od  146 do 175 

 
146. Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 
147. Zmena uzn. MsR č. 140/11 (trhovisko na Ul. J.M.Hurbana) 
148. Správa SAD, a.s., Prievidza o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 

obdobie  za obdobie 1 – 3/2011 
149. Zmeny a doplnky č. 13 k ÚPN mesta Prievidza a návrh Doplnku č. 9 k VZN mesta č. 

31/1995 
150. Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s.r.o. 
151. Informácia o plnení Zmluvy o výkone správy hnut. a nehnut. majetku, Mandátnej zmluvy 

o vedení účtovníctva za obdobie 1 – 12/2010 
152. Správa o činnosti zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia 

rozpočtu k 31. 12. 2010 
153. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2010 
154. Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010 a Hodnotiaca správa o plnení programového 

rozpočtu mesta  za rok 2010 
155. Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány 

záchranných prác 
156. Vyhodnotenie uznesení MsR 
157.  Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 57  - Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
158. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12.  2010 
159. Ţiadosť ZŠ na Rastislavovej ul. o poskytnutie časti pozemku 
160. Ţiadosť Františka Hrica o kúpu časti pozemku 
161. Ţiadosť Františka Hrica o prenájom časti pozemku 
162. Ţiadosť spol. Remivar, s.r.o., o kúpu nehnuteľností 
163. Ţiadosť Mgr. Ľubici Bartošovej o kúpu časti pozemkov 
164. Ţiadosť Františka Bátoru o kúpu pozemkov 
165. Ţiadosť Miroslava Bátoru a manţ. o kúpu pozemku 
166. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., v zastúpení Ivana Kanianskeho, o zriadenie vecného 

bremena 
167. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., v zastúpení TEZAS,s.r.o., o zriadenie vecného 

bremena 
168. Ţiadosť Juraja Ohradzanského o prenájom časti pozemku 
169. Vyhodnotenie návrhu nájomného – priamy prenájom (Peter Kasala) 
170. Vyhodnotenie návrhu nájomného – priamy prenájom (Ing. Ţaneta Matejková) 
171. Návrh na ocenenie TJ Stavbár Prievidza „Cenou mesta Prievidza“ 
172. Návrh na udelenie Pamätného listu Jozefovi Ugróczymu 
173. Návrh na udelenie ocenení ţenám pri príleţitosti osláv 240. výročia „Vzbury prievidzských 

ţien“ 
174. Informácia o činnosti Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. – 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
175.    Informácia o  stave optickej chráničky v meste Prievidza 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 04. 2011 
od  146 do 175 

 
číslo:  146/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011, 
II. odporúča MsZ 

schváliť I. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011: 

          
  Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -61 630 €  

  v tom: beţné príjmy    -393 907 €  

   kapitálové príjmy    -30 966 €  

   príjmové finančné operácie   363 243 €  

          

  Výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -61 630 €  

  v tom: beţné výdavky    -123 577 €  

   kapitálové výdavky    124 047 €  

   výdavkové finančné operácie   -62 100 €  

          

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

          

  Príjmová časť rozpočtu    32 092 810 €  

  v tom: beţné príjmy    21 813 767 €  

   kapitálové príjmy    3 387 502 €  

   príjmové finančné operácie   6 891 541 €  

          

  Výdavková časť rozpočtu    32 092 810 €  

  v tom: beţné výdavky    20 911 520 €  

   kapitálové výdavky    9 538 724 €  

   výdavkové finančné operácie   1 642 566 €  

          

          

  s pripomienkami:             

                  

  a) tvorba Fondu rozvoja mesta sa v I. úprave rozpočtu v r. 2011  mení na výšku 100 345 €,  

     jeho pouţitie bude  v r. 2011vo výške   294 288 € a  konečný zostatok k 31.12.2011  

     sa mení  na sumu  58 247 €,            

                  

  b) dopĺňa sa v I. úprave  rozpočtu v r. 2011 tvorba Fondu ţivotného prostredia vo výške   

  
     86 126 € a jeho konečný zostatok k 31.12.2011 bude vo výške 575 763 €,                                                                                            
         
c)  doplnenie presunov rozpočtových prostriedkov  
              
    -  presun z  Programu 1  Plánovanie, manaţment, kontrola   –  Podprogram 1  Riadenie mesta                          –                  

Prvok č. 3   Odmeny poslancom a členom  komisií  spolu vo výške   28 641,00 € , z toho:    

        do Programu 11  Kultúra – Podprogram 1   Podpora kult. podujatí celomest. charakteru:   
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        na akciu: Prievidzské mestské dni v roku 2011 sa presúva suma 10 641,00 €          
     -  do Programu 9   Školstvo - Podprogram 6  Podpora vysokoškols. vzdelávania – 
        Transfer pre Ţilinskú univerzitu  - sa presúva suma  15 000,00 €  

      - do Programu 12 Ţivotné prostredie - Podprogram 3  Fontány - na projekt parku pred ÚPSVaR    

        sa presúva suma 3 000,00 €              

              
      - presun vo výške 5 000,00 €  z  Programu 3 Interné sluţby -  Podprogram 1 Právne sluţby pre mesto  
        z poloţky:   Poplatky za práv. zastupovanie  a  súdne trovy        
      - do Programu 12  Ţivotné prostredie - Podprogram 9  Detské a športové ihriská na verejných  
        priestranstvách    na poloţku:  Údrţba detských zariadení, ihrísk, lavičiek v zmysle 
        Komisionárskej zmluvy so spol. Tezas,  s.r.o  
     -  presun vo výške  5 000,00 € v Programe 1  Plánovanie, manaţment ,kontrola -  Podprogram 3  
        Strategické  plánovanie  z  poloţky č. 7   Projekty ESF  - Kofinancovanie mestom    
        na poloţku č. 1 Odplata za externé sluţby - za spracovanie projektov  
     

číslo:  147/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 140/11 zo dňa 12. 4. 2011 o zrušení trhoviska na Ulici 
J. M. Hurbana v Prievidzi, 

II. schvaľuje   
zmenu unesenia MsR č. 140/11 zo dňa 12. 4. 2011 tak, ţe  sa vypúšťa text:  „sa trhové 
miesto – trhovisko na Ulici J.M. Hurbana pred bytovým domom č. III/868 zruší“ 
a nahrádza textom: „mesto zverí správu trhového miesta -  trhoviska na Ulici J.M. 
Hurbana v Prievidzi pred bytovým domom č. III/868 inej právnickej alebo fyzickej osobe, 
ktorá má ţivnostenské oprávnenie na správu trhoviska“, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
vykonať všetky kroky potrebné na  začatie prevádzkovania trhoviska na Hviezdoslavovej 
ulici v Prievidzi. 

 
číslo:  148/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu SAD, a.s., Prievidza o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 
obdobie január – marec 2011,  

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu SAD, a.s., Prievidza o pouţití finančných prostriedkov mesta 
v MHD Prievidza za obdobie január – marec 2011, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
osloviť spoločnosti za účelom spracovania návrhu na optimalizáciu liniek MHD v Prievidzi. 

 
číslo:  149/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie: 

1) Návrh zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona o územnom 
plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, 
hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom 
spolupracovníkov v roku 2011, 

2) Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 18. 4.  2011 o 
preskúmaní súladu Návrhu zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta Prievidza podľa § 
25 ods. 1 zákona č. 50 / 76 Z. z. v platnom znení; 



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

4 

II. odporúča MsZ 
schváliť 

1) "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, 
uplatnených počas prerokúvania návrhu Zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta Prievidza 
obstarávateľom“ a spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením, 
ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 

2) Zmeny a doplnky č. 13 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 
50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel 
Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2011. Dokumentácia 
obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia Doplnku č. 9 k 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č.  31/1995; 

3) Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.  31/1995 o územnom 
pláne mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta 
Prievidza 

s pripomienkou, ţe k materiálu bude doloţené odporúčacie stanovisko VVO č. 5,  

III. ukladá prednostovi MsÚ: 

1) zverejniť Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 31/1995 o územnom 
pláne mesta Prievidza po dobu tridsať dní od jeho zverejnenia na úradných tabuliach mesta 
Prievidza a na území riešenej zóny v súlade s § 23 ods. 2) stavebného zákona; 

2) zabezpečiť uloţenie schválenej územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 13 
k ÚPN mesta Prievidza v súlade s § 28 stavebného zákona t.j. označením dokumentácie 
schvaľovacou doloţkou, doručením  Mestskému úradu v Prievidzi, Krajskému stavebnému 
úradu v Trenčíne a  príslušnému stavebnému úradu, vyhotovením registračného listu, ktorý 
spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému ministerstvu.  

 
číslo:  150/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, s. r.o., 
Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2010, 

II. odporúča MsZ 
schváliť započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov na el. energiu VO a CSS 
a na prevádzku krytej plavárne vo výške 66.506,38 € oproti prečerpaným finančným 
prostriedkom na správu a prevádzku VO a športovísk za obd. 1-12/2010 vo výške 
66.506,38 €. 

 
číslo:  151/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie: 

Informáciu SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného 
majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva, správou finančných prostriedkov 
v súvislosti   s  predajom bytov a nebytových priestorov  za obdobie 1 – 12/2010, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Informáciu SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva, správou finančných 
prostriedkov v súvislosti s  predajom bytov a nebytových priestorov  za obdobie                   
1 – 12/2010. 
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číslo:  152/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie: 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu  k 31.12.2010, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 31.12.2010. 
 

číslo:  153/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2010, 

II. odporúča  MsZ  
schváliť  Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi za rok 2010, 

III. odporúča MsZ  
uloţiť riaditeľovi KaSS v Prievidzi   
- vysporiadať stratu vo výške - 49 670,00 € z hlavnej činnosti z roku 2010 zo zisku 

z podnikateľskej činnosti za rok 2010, ktorý bol vo výške +55 436,00 €;  
- rozdiel zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 5 766,00 € pouţiť na vysporiadanie 

straty z roku 2009 v zmysle uznesenia č. 94/10 zo dňa 27. apríla 2010; 
- rozdiel straty z roku 2009 vo výške 15 848,73 € vysporiadať z výsledku hospodárenia 

za rok 2011. 
 
číslo:  154/11 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010 a Hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2010; 

b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky  mesta Prievidza za rok 
2010; 

II.        odporúča MsZ schváliť  
 

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010  
  

                    Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2010 bol prebytok vo výške 295 242 €,     

                                          
                     Celkové príjmy dosiahlo mesto   vo výške         27 418 453 €  

 Celkové výdavky čerpalo  mesto vo výške         27 123 211  €  
 
                     Výsledkom rozpočtového  hospodárenia mesta za rok 2010 bol schodok  vo výške - 2 077 555 €  

  
                     Beţné príjmy                                           22 264 535  €   
                     Beţné výdavky                                                   22 643  687 € 

 Beţný rozpočet  dosiahol schodok  vo výške      -  379 152  €  
  

                     Kapitálové príjmy                                                    1 276 627 € 
 Kapitálové výdavky                                                 2 975 030 €          
 Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške  - 1 698 403 €, 
  

b) krytie schodku beţného a kapitálového rozpočtu  za rok 2010 -  finančnými  
operáciami  mesta vo výške 2 372 797 €, 
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c) usporiadanie finančných vzťahov mesta za rok 2010 z dosiahnutého finančného 
prebytku mesta k 31.12.2010  vo výške 379  478,31 € nasledovne: 

       
1. Odvody a vrátenie finančných  prostriedkov do štátneho rozpočtu  spolu vo výške   72 246,05 € 

                          -  fin. prostriedky  od  Obvod. úradu  z refundácie povodňových výdavkov za záchranné práce 69 992,80 € 

                          -  vrátenie nedočerpanej  dotácie z ŠFRB 583,29 € 

                         -  vrátenie nedočerpanej dotácie z Obvodného úradu na matriku 314,55 € 

                         -  odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov Ul. M .Rázusa 1 291,64 € 

                         -  odvod výnosov z ostatných poskytnutých dotácií   63,77 € 
  

                   2. Zostatky nedočerpaných účelových určených finančných  prostriedkov, ktoré          
                         prechádzajú na  pouţitie  v rozpočte mesta v  roku 2011 spolu vo výške 120 760,71 € 

                           - účet sociálnej pomoci mesta 4 415,27 € 

                          - fin.prostriedky z grantov od fyz.osôb   235,00 € 

                          - fin.prostriedky z grantu od  Dexia banky a.s.  300,00 € 

                          - fin.prostriedky z dotácie ŠR na sociálne sluţby mesta  4 531,92 € 

                           -fin.prostriedky z delimitácií z minulých rokov  39 327,16 € 

                           -fin.prostriedky školstva  :  

                              - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky základných škôl 60,34 € 

                              - zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky základných škôl 953,20 € 

                              - z Európskeho soc.fondu nedočerpané finančné prostriedky na projekty školstva 30 582,54 € 

                              - z rozpočtu mesta v roku 2010 na kofinancovanie   projektov  5 411,94 € 

                              - príjmy z prenájmu MŠ Ul.Mišíka – pre školiace stredisko   4 391,68 € 

                              - z projektu Comenius  7 113,33 € 

                              - vlastné príjmy právnych subjektov školstva na kofinancovanie   projektov 
 

23 438,33 € 

 
d)  pouţitie zostatku finančného prebytku mesta za rok 2010 vo výške 

186 471,55 €  na tvorbu  fondu rozvoja mesta  vo výške 100 345,55  € 
a na tvorbu  fondu ţivotného prostredia  vo výške 86 126,00  € v roku 2011 

  
e)  vrátenie nedočerpaných fin.prostriedkov a vlastných príjmov za rok 2010 

rozpočtovým  organizáciám  mesta a materským školám  prostredníctvom 
pouţitia fondu  rozvoja mesta v roku 2011 spolu   vo výške 57 285,33 €    

                             v tom  -  vrátenie vlastných príjmov a nedočerpaných fin.prostriedkov  Zariadeniu pre seniorov  617,37 € 

                                 - vrátenie vlastných príjmov právnym subjektom školstva  18 850,32 € 

                                        - vrátenie vlastných príjmov materským školám 2 641,20 € 

                                       -  nedočerpané finančné prostriedky pre  ZUŠ na povodňové výdavky      35 176,44 € 

 

f) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza  za rok 2010. 
 

číslo:  155/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány 
záchranných prác,  

II.         odporúča MsZ  
schváliť VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány 
záchranných prác s pripomienkou: doplniť Prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia o objekty právnických a fyzických osôb – podnikateľov  z inundačného územia 
rieky Nitra. 
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číslo: 156/11 
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 2008: 282/II. 
rok 2009: 137/III.,   
rok 2010:  361/III.    
rok 2011: 6/II., 7/III., 17/II., 33/II., 35/II., 41/II., 77/II., 101/II., 103/III., 104/II., 106/II., 107/III. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2009: 60/II. 
 rok 2010: 2/II., 269/II., 291/II. 
 rok 2011: 36/II., 110/II. 
IV. ruší uznesenia: 
 2003: 267 
 2010: 157/II., 190/II., 285/II., 346/III. 

 
číslo: 157/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh  Doplnku č. 1  k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť Doplnok č. 1  k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva  v Prievidzi. 

 
číslo: 158/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 
            Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2010, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2010. 
 
číslo: 159/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Základnej   školy,   Rastislavova ul. č. 416/4, Prievidza,  o poskytnutie časti 
pozemku v   k.  ú.  Prievidza,  z  parc.  č.  1944/1,  ostatná plocha,  vo  výmere pribliţne 
350 m2,  za účelom  výstavby  viacúčelového ihriska, 

II.         odporúča MsZ 
schváliť  poskytnutie  časti  pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 1944/1 vo výmere podľa  
skutočného zamerania   geometrickým    plánom,  za   účelom  výstavby   viacúčelového  
ihriska pre Základnú školu, Rastislavova ul. č. 416/4, Prievidza.           

 
číslo: 160/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Františka Hrica, bytom Pravenec 193, o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza, z 
parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany lekárne vo výmere pribliţne 
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40 m2 a  zo strany pohostinstva pribliţne 30 m2, za účelom rozšírenia a vybudovania 
spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva; ţiadateľ spolu s manţelkou je 
spoluvlastníkom bytového domu súpisné číslo 20094, na pozemku parc.č. 24/1, 

II.        neodporúča  MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, 
ostatná plocha, vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za 
účelom rozšírenia a vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva. 
 

číslo: 161/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Františka Hrica a manţ., bytom Pravenec 193, o prenájom  časti pozemku       
v k. ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany 
lekárne vo výmere 40 m2 a  zo strany pohostinstva 30 m2, za účelom rozšírenia a 
vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva; ţiadatelia sú 
spoluvlastníkmi obytnej budovy, súpisné číslo 20094, na pozemku parc.č. 24/1, 

b) návrh, ţe podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa  vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadané 

pozemky sú bezprostredne priľahlé k obytnej budove, ktorej spoluvlastníkmi sú 

ţiadatelia, pre mesto sú v súčasnosti nevyuţiteľné a ţiadatelia na nich vybudujú na 

vlastné náklady spevnené plochy, o ktoré sa budú starať a  ktoré budú slúţiť na 

parkovanie osobných a úţitkových vozidiel pre potreby prevádzok v priľahlej obytnej 

budove, 

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

platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe 

prenajímané pozemky sú bezprostredne priľahlé k obytnej budove, ktorej 

spoluvlastníkmi sú nájomcovia, pre mesto sú v súčasnosti nevyuţiteľné a nájomcovia 

na nich vybudujú na vlastné náklady spevnené plochy, o ktoré sa budú starať, a  ktoré 

budú slúţiť na parkovanie osobných a úţitkových vozidiel pre potreby prevádzok v 

priľahlej obytnej budove, 

b) schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, vo výmere 30 m2 zo severnej strany a vo 
výmere 40 m2 z juţnej strany obytnej budovy na parc. č. 24/1 na Svätoplukovej ul., s 
výškou nájmu 3,- €/m2/rok pre Františka Hrica a manţ., bytom Pravenec 193, za 
účelom rozšírenia a vybudovania spevnených plôch, ktoré budú slúţiť na parkovanie 
osobných a úţitkových vozidiel pre potreby prevádzok v obytnej budove na parc. č. 
24/1. 

 

číslo: 162/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Remivar, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 70/24, o kúpu 
nehnuteľností v k. ú.  Prievidza, a to časti objektu súp. č. 312 (bývalá kotolňa  pavilónu I. 
ZŠ  Ul. Sama Chalupku), pozemku pod časťou objektu,  parc. č. 791/3, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere pribliţne 130 m2 a časti priľahlých pozemkov z  parc. č. 791/4 , 
zastavaná plocha a nádvorie a z parc. č. 787/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
pribliţne 560 m2, za účelom zriadenia obchodných a skladových priestorov spoločnosti; 
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II.         neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, a to časť objektu 
súp. č. 312 (bývalá kotolňa pavilónu I. ZŠ Ul. Sama Chalupku), pozemku pod časťou  
objektu,  parc. č. 791/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere pribliţne 130 m2 a časti 
priľahlých pozemkov,  z parc. č. 791/4 , zastavaná plocha a nádvorie a z parc. č. 787/1 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom. 

 

číslo: 163/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Mgr. Ľubici Bartošovej, bytom Prievidza, Ul. M. Benku č. 14/8, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2857/11, záhrada a z parc. č. 2857/1, ostatná 
plocha, spolu  vo výmere pribliţne 440 m2, za účelom majetkoprávneho vyporiadania 
pozemkov uţívaných ţiadateľkou a za účelom rozšírenia záhrady, 

b) informácie o jestvujúcom stave ţiadaných pozemkov -  je na nich veľký neporiadok, 
skládka rôznych vecí (z ktorej sa šíri zápach do okolia), nepovolené stavby,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť prostredníctvom príslušných oddelení odboru výstavby MsÚ a stavebného 
poriadku riešenie situácie v zmysle platných VZN mesta Prievidza, vedúce k odstráneniu 
neţiaduceho stavu na pozemkoch s tým, ţe po doriešení situácie bude ţiadosť 
predloţená na opätovné prerokovanie do orgánov mesta. 
 

číslo: 164/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Františka Bátoru, bytom Prievidza, Podhorská ul. č. 413/107   o kúpu   
pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 555/5, diel 1, zastavaná plocha  (dvor), vo 
výmere 13 m2, odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165 a diel 2, zastavaná plocha 
(dvor), vo výmere  8 m2, odčlenenej z neknihovanej PK parc. č. 2567, ktoré boli 
zamerané Geometrickým plánom č. 108/2011, za účelom prístupu k stavbe rodinného 
domu,  

b) návrh, ţe podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa  vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku, parc. č. 555/1 (zameraný 
Geometrickým plánom č. 108/2011) vo vlastníctve ţiadateľa  a pre potreby mesta sú 
nevyuţiteľné,   

II.         odporúča MsZ 
a) schváliť, ţe podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe 
odpredávané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parc. č. 555/1 vo 
vlastníctve ţiadateľa  a pre potreby mesta sú nevyuţiteľné, 

b) schváliť predaj pozemkov  v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 555/5, diel 1, zastavaná 
plocha (dvor), vo výmere 13 m2, odčlenenej z neknihovanej PK parc. č. 165 a diel 2, 
zastavaná plocha (dvor) , vo výmere  8 m2, odčlenenej z PK parc. č. 2567 , ktoré boli 
zamerané Geometrickým plánom č. 108/2011, za cenu 12 €/m2, pre Františka Bátoru, 
bytom Prievidza, Podhorská ul. č. 413/107, za účelom prístupu k stavbe rodinného 
domu.  
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číslo: 165/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Miroslava Bátoru a manţ. Jiřiny, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 855/24   o 
kúpu pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 556/2, diel 2,   záhrada vo výmere 7 m2, 
odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165,  ktorý bol zameraný Geometrickým 
plánom č. 32/2011, za účelom prístupu k plánovanej stavbe rodinného domu,  

b) návrh, ţe podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný 
pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 556/1, diel 1, zameraný 
Geometrickým plánom č. 32/2011, vo vlastníctve ţiadateľov  a pre potreby mesta je 
nevyuţiteľný,  

II. odporúča  MsZ  
a) schváliť, ţe podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí v 

platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe 
odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 556/1, diel 1,  
zameraný Geometrickým plánom č. 32/2011, vo vlastníctve ţiadateľov  a pre potreby 
mesta je nevyuţiteľný,  

b) schváliť predaj pozemku  v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 556/2 diel  2, záhrada vo 
výmere 7 m2, odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165,  ktorý bol zameraný 
Geometrickým  plánom č. 32/2011, za cenu  12 €/m2, pre Miroslava Bátoru a manţ. 
Jiřiny, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 855/24, za účelom prístupu k plánovanej 
stavbe  rodinného domu.  
 

číslo: 166/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza, v zastúpení investora 
Ivana Kanianskeho, Na karasiny 246/9, Prievidza, o zriadenie vecného bremena s právom 
uloţenia inţinierskych sietí - verejného rozvodu vodovodu na pozemkoch v k. ú. 
Prievidza, parc. č. 5289/1 a parc. č. 5532/96 vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý bude po 
kolaudáci stavby odovzdaný do vlastníctva  Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,           
a. s., Banská Bytrica,  

II. odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí - verejného 
rozvodu vodovodu na pozemkoch v k. ú. Prievidza parc. č. 5289/1 a parc. č. 5532/96 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom 
č.187/2010 v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bytrica. 

 
číslo: 167/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s. r. o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza,  v zastúpení 
investora TEZAS, s. r. o., Garáţova ul. č. 1, Prievidza o zriadenie vecného bremena s 
právom uloţenia inţinierskych sietí - prípojky kanalizácie na pozemkoch v k. ú. Prievidza 
vo vlastníctve mesta  Prievidza, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
1 pred ZMVM, parc. č. 1042/2,  diel 8 a parc. č. 4009/3, diel 10 a diel 12 podľa zamerania 
Geometrickým plánom č. 209/2009, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí - prípojky 
kanalizácie na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta  Prievidza, zapísaných v 
katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 pred ZMVM, parc. č. 1042/2,  diel 8 a parc. 
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č. 4009/3 diel, 10 a diel 12  v rozsahu podľa zamerania Geometrickým plánom č. 
209/2009  v prospech vlastníka nehnuteľnosti – budovy na parc. č. 7004, spoločnosti 
TEZAS, s.r.o., Garáţova 1, Prievidza 

 
číslo: 168/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Juraja Ohradzanského, Uhlištná ul. č. 21, Prievidza o prenájom časti pozemku 
v k. ú. Veľká Lehôtka, z parc. č. 671/1, trvalý trávnatý porast vo výmere 100 m2, za 
účelom zriadenia zariadenia staveniska, do doby vydania kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu objektu pizzérie (na parc. č. 671/4 vo vlastníctve ţiadateľa); 
b) návrh, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadaný 
pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 671/4 vo vlastníctve ţiadateľa, na 
ktorom bude realizovaná výstavba objektu pizzérie a z dôvodu, ţe pozemok bude 
poskytnutý do nájmu len počas obdobia výstavby, t. j. do doby vydania kolaudačného 
rozhodnutia. 

II.        odporúča MsZ 
a)  schváliť, ţe podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe  
prenajímaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 671/4 vo vlastníctve 
nájomcu, na ktorom bude realizovaná výstavba objektu pizzérie a z dôvodu, ţe pozemok 
bude poskytnutý do nájmu len počas obdobia výstavby, t. j. do doby vydania 
kolaudačného rozhodnutia; 
b) schváliť z dôvodu osobitného zreteľa prenájom časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, 
z parc. č. 671/1, trvalý trávnatý porast vo výmere 100 m2, s výškou nájomného 166 €/rok, 
pre Juraja Ohradzanského, Uhlištná ul. č. 21, Prievidza, za účelom zriadenia zariadenia 
staveniska, do doby vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu objektu pizzérie na 
parc. č. 671/4.   

 
číslo: 169/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
01.04.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 1835/6 vo výmere 20 m2, s minimálnou výškou nájomného 0,066 €/m2/deň počas letnej 
sezóny a 0,016 €/m2/deň počas zimnej sezóny, formou priameho prenájmu podľa § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v zmysle súhlasu primátorky mesta Prievidza, na 
základe odporučenia Komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít zo dňa 
11.03.2011, podal návrh nájomného č. 2 jediný záujemca, Peter Kasala, Lúčna ul. 37/9, 
Prievidza, a to s výškou nájomného  0,066 €/m2/deň počas letnej sezóny a 0,016 €/m2/deň 
počas zimnej sezóny, ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho prenájmu a podľa 
čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť 
priamym prenájmom; 

II.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Petrom Kasalom, Lúčna ul. 37/9, Prievidza, ktorý ako jediný 
záujemca podal návrh nájomného č. 2 v zmysle oznámenia zámeru mesta Prievidza 
zverejneného dňa 01.04.2011, prenechať formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v 
k. ú. Prievidza, z parc. č. 1835/6 vo výmere 20 m2, s výškou nájomného 0,066 €/m2/deň 
počas letnej sezóny a 0,016 €/m2/deň počas zimnej sezóny, za účelom umiestnenia 
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vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „Rýchleho 
občerstvenia“ pred OD Prior, ktoré bude pozostávať zo slnečníkov a drevených lavíc so 
stolmi, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou; Peter Kasala podľa 
doloţeného čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym prenájmom. 

 
číslo: 170/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
01.04.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 2059/1 vo výmere 5 m2, s minimálnou výškou nájomného 0,199 €/m2/deň, formou 
priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podal návrh 
nájomného č. 1 jediný záujemca, Ing. Ţaneta Matejková, Seč 148, 972 26 Nitr. Rudno, a 
to s výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, ktorá zároveň akceptuje podmienky priameho 
prenájmu a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym prenájmom; 

II.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Ing. Ţanetou Matejkovou, Seč 148, Nitr. Rudno, ktorá ako 
jediný záujemca podala návrh nájomného č. 1 v zmysle oznámenia zámeru mesta 
Prievidza zverejneného dňa 01.04.2011, prenechať formou priameho prenájmu podľa § 
9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti – 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1 vo výmere 5 m2, na Ul. M. Mišíka,  s výškou 
nájomného 0,20 €/m2/deň, za účelom prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou; Ing. Ţaneta 
Matejková podľa doloţeného čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 
6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôţe prenechať do 
nájmu nehnuteľnosť priamym prenájmom. 

 
číslo: 171/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na ocenenie TJ Stavbár Prievidza „Cenou mesta Prievidza“  pri príleţitosti 50.       
výročia jej zaloţenia, 

II. odporúča MsZ 
udeliť „Cenu mesta Prievidza“ TJ Stavbár Prievidza pri príleţitosti 50. výročia jej 
zaloţenia. 

 
číslo: 172/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie Pamätného listu Jozefovi Ugróczymu za rozvoj športu v meste 
Prievidza pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia TJ Stavbár Prievidza, 

II. odporúča primátorke mesta 
udeliť Pamätný list Jozefovi Ugróczymu za rozvoj športu v meste Prievidza pri príleţitosti 
50. výročia zaloţenia TJ Stavbár Prievidza. 
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číslo: 173/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie ocenení ţenám – obyvateľkám mesta Prievidza pri príleţitosti osláv 
240. výročia „Vzbury prievidzských ţien“, 

II. odporúča primátorke mesta 
udeliť pri príleţitosti osláv 240. výročia „Vzbury prievidzských ţien“: 
a) Pamätný list: 
- Gabriele Čechovej 
- Boţene Vidovej 
- Bohumile Šunikovej 
- Margite Tomkovej 
- Anne Nedeliakovej 
- Mgr. Beáte Cmarkovej 
- Mgr. Márii Hausnerovej 
- Mgr. Anne Jarábkovej 
- Mgr. Márii Prelovskej 
- Vlaste Švikruhovej 
- Jitke Hejtmánkovej 
- PaedDr. Gabriele Mellovej 
- Márii Šimkovej 
b) Cenu primátorky mesta: 
- Vlaste Petrášovej 
- PhDr. Barbore Matákovej 
- Mgr. Anastázii Kubovej 
- Mgr. Amálii Lomnickej 
- Magdaléne Malichovej 
- Mgr. Soni Cirákovej 
- Mgr. Kvetoslave Borákovej 

 
číslo: 174/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţe podľa článku 7 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 
odovzdali bývalý primátor mesta Ing. Ján Bodnár a súčasná primátorka JUDr. 
Katarína Macháčková, 18 bývalých poslancov a 31 súčasných poslancov oznámenia 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, 

b) ţe Ing. Milan Dérer, ktorému skončil mandát 21. 12. 2010, si zákonnú povinnosť 
odovzdať oznámenie do 31. marca 2011 nesplnil. 
 
 

číslo: 175/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o stave optickej chráničky v meste Prievidza, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zistiť stav optických chráničiek vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve PTH, a.s. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 04. 2011 
od  146 do 175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ............................................................ 
   Ing. Martin Bugár           Roman Hlaváč 

    overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  20. 4. 2011  


