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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 11. 2011 
od  415 do 462 

 
 

415. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta  Prievidza č. 111/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011 

416. Návrh VZN mesta  Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného 
na území mesta Prievidza pre rok 2012 

417. Návrh  VZN mesta Prievidza  č. 123/2011 o verejných  kultúrnych  podujatiach v meste 
Prievidza 

418. Návrh VZN mesta Prievidza č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 
území mesta Prievidza 

419. Návrh na II. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2011 
420. Návrh  rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2012 a roky 2013 a 2014 
421. Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 
422. Návrh  rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 

2013 a 2014 
423. Ţiadosť Vydavateľstva Aitec, spol. s r. o., o súhlas na pouţitie erbu mesta  
424. Ţiadosť 14 press, spol. s r. o., Nitra o súhlas na pouţitie erbu mesta a iných symbolov 

mesta v printovej podobe v periodiku Novinky sk Prievidza 
425. Informácia o vydaní IS č. 67 - Organizačný poriadok  Mestského úradu v Prievidzi 
426. Projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza 
427. Regulatívy územného a architektonického rozvoja sídliska Píly 
428. Návrh Doplnku č. 7 k VZN  mesta Prievidza č.85/2005 o miestnych daniach 
429. Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
430. Návrh III. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 
431. Návrh na prijatie úverových zdrojov, ktoré budú pouţité na financovanie vybraných 

investičných akcií mesta  
432. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014 
433. Návrh Doplnku č. 3 k IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
434. Informácia o potrebe zvýšenia základného imania spoločnosti Regionálna televízia 

Prievidza, s.r.o. 
435. Informácia o návrhu na zmenu programovej štruktúry Regionálnej televízie Prievidza 
436. Ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku o zriadenie vecného bremena 
437. Ţiadosť Jána Michaloviča o kúpu objektu bufetu Dráčik 
438. Návrh MsR na prehodnotenie výšky nájomného za prenájom areálu detského ihriska 

spolu s objektom - bufet „Dráčik“ 
439. Ţiadosť spol. BRASS, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
440. Ţiadosť Samosprávy domu č. 1771, č. 1772 a č. 1773 na Ul. J. Roháča a Urbánkovej ul. 

č. 2 – č. 10 o zriadenie vecného bremena 
441. Ţiadosť Petra Páleša o kúpu časti pozemku 
442. Ţiadosť Ing. Ladislava Beera o zriadenie vecného bremena 
443. Ţiadosť Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho o odklad plnenia uznesenia MsZ č. 237/11 
444. Ţiadosť Jozefa Bulla o zriadenie vecného bremena 
445. Ţiadosť spol. AZ REAL, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
446. Ţiadosť Jozefa Vyhlídala a manţ. o kúpu nehnuteľností 
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447. Ţiadosť Viliama Santorisa o kúpu pozemku 
448. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie častí pozemkov 
449. Ţiadosť Pavla Moravu o ukončenie nájmu časti pozemku 
450. Ţiadosť Radoslava Machu o prenájom časti pozemku 
451. Ţiadosť Márie Urbanovej o ukončenie nájmu časti pozemku 
452. Ţiadosť Petra Ďurjáka o nájom časti pozemku 
453. Ţiadosť Ľubici Iţovej o ukončenie nájmu časti pozemku 
454. Ţiadosť Petra Ďurjaka o nájom časti pozemku 
455. Ţiadosť OZ Malina o dlhodobý nájom nehnuteľností 
456. Ţiadosť spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o ukončenie nájmu so spol. Slovtain, s. r. o. 
457. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe – predaj oploteného areálu na Ul. J. Hollého 
458. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe – predaj rekreačnej chaty Mraznica 
459. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe – predaj pozemku, parc. č. 7127/34 
460. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe – nájom oploteného areálu na Ul. J. Hollého 
461. Doplnenie uznesenia č. 251/11 zo dňa 21. 6. 2011 
462. Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 260/10 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22. 11. 2011 

od  415 do 462 
 

číslo:  415/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta  Prievidza č. 111/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011; 

II. odporúča MsZ  
schváliť Dodatok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 111/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011. 
 

číslo:  416/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta  Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného 
na území mesta Prievidza pre rok 2012,  

II. odporúča MsZ  
schváliť VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia 
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 s pripomienkou: v texte VZN sa 
nahrádza slovo „obec“ slovom „mesto“. 
 

číslo:  417/11 
Mestská rada  
I.     berie na vedomie 

Návrh  VZN mesta Prievidza  č. 123/2011 o verejných  kultúrnych  podujatiach v meste 
Prievidza, 

II.     odporúča   MsZ 
schváliť  VZN mesta Prievidza  č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach  v meste  
Prievidza. 
 

číslo:  418/11 
Mestská rada  
I.     berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 
území mesta Prievidza,  

II.         odporúča MsZ 
schváliť  VZN mesta Prievidza č. 124/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na 
území mesta Prievidza s pripomienkami: 

 
- v § 2, ods. 3 sa za text „fyzická osoba“ dopĺňa slovo „ podnikateľ“ 
- § 4, ods. 2 sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa novým textom „Poplatok 

prevádzkovateľa malého zdroja sa pre kaţdý zdroj určuje na základe oznámených údajov 
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podľa § 5 tohto VZN za kaţdý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých 
znečisťujúce látky vznikajú, za kalendárny rok sumou podľa § 6 tohto VZN určenou 
rozhodnutím mesta.“ 
 

- v § 6, ods. 4 sa za text „fyzickej osobe“ dopĺňa slovo „ podnikateľovi“ 
 

- v § 6, ods. 12 sa  nahrádza slovo „rozhodnutie“ na slovo  „rozhodnutia“ 
 

- v § 7, ods. 1 sa nahrádza slovo „obci“ za slovo „mestu“ 
 

- v § 7, ods. 2 sa slová „obcou“ nahrádzajú slovami „mestom“ 
 

- v § 7, ods. 5 sa nahrádza slovo „obec“ za slovo „mesto“ 
 

- v § 8, ods. 3 sa za slovo „zastupiteľstva“ dopĺňa „v Prievidzi“ 
 

- v § 9, ods. 2 sa za dátum „29.11.2011“ dopĺňa text „ uznesením č. ...........“ 
  

- v § 9, ods. 4 sa vypúšťa text „môţe uloţiť“ a nahrádza sa textom „uloţí“ 
 

- v § 9, ods. 5 sa za slovo „Prievidza“ dopĺňa text „v úplnom znení“  
 

číslo:  419/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh na II. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2011; 
II. odporúča MsZ 

schváliť II. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2011. 
 
číslo:  420/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh  rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2012 a roky 2013 a 2014, 
II. odporúča MsZ 

schváliť rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2012 a roky 2013 a 2014, 
pričom rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2013 a 2014 nie je záväzný, 

III. odporúča MsZ 
určiť v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovuje ZpS Prievidza záväzné 
ukazovatele na rozpočtový rok 2012: 

- limity na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné výdavky 593 593,00 € 
- výdavky na reprezentačné             165,00 € 

 
 
číslo:  421/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2011,   
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II.         odporúča MsZ  
a) schváliť I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 

2011 vo výške: 
 
   príjmy         637 060,00 €      
            v tom prevádzkové dotácie    293 782,00 €        
   výdavky    637 060,00 €      
 

b) určiť 
v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi   záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2011 po I. úprave rozpočtu 
KaSS: 
             
  1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  238 718,00 €       
  2) výdavky na reprezentačné                  265,00 €              
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  293 782,00 €        

 
číslo:  422/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Návrh  rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 
2013 a 2014; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 
a na roky 2013 a 2014: 

 
 a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2012           
    príjmy        518 286,- €    
               v tom prevádz. dotácie   259 225,- €        
    výdavky    518 286,- €      
 

 
 b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2013 
    príjmy        603 563,- € 
               v tom prevádz. dotácie 278 200,- € 
    výdavky    603 563,- € 
 
 c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014 
    príjmy       616 414,- € 
           v tom prevádz. dotácie  284 300,- € 
    výdavky   616 414,- € 
 
pričom údaje v bodoch b)  a c) nie sú záväzné; 
             
III.  odporúča MsZ určiť 

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko 
v Prievidzi  
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 a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2012        
 1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  195 248,- €      
 2) výdavky na reprezentačné           265,- €                    
 3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  259 225,- €          

  
 b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013: 
  1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  235 348,- € 
  2) výdavky na reprezentačné           265,- € 
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  278 200,- € 
 
 c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014: 
  1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  236 309,- € 
  2) výdavky na reprezentačné           265,- € 
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  284 300,- €  
           
Pričom údaje v bodoch b)   a c) nie sú záväzné. 
 
 
číslo:  423/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Vydavateľstva Aitec, spol. s r. o., Slovinska 12, Bratislava o súhlas na pouţitie 
erbu mesta na didaktickej pomôcke určenej školám (pracovný zošit z vlastivedy), 

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Vydavateľstva Aitec, spol. s r. o., Slovinska 12, 
Bratislava a vydať súhlas na pouţitie erbu mesta na didaktickej pomôcke určenej školám.  

 
číslo:  424/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť 14 press, spol. s r. o.,  Novozámocká ul. č. 104, Nitra o súhlas na pouţitie erbu 
mesta a iných symbolov mesta v printovej podobe v periodiku Novinky sk Prievidza, 

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti 14 press, spol. s r. o.,  Novozámocká ul. č. 104, 
Nitra a vydať súhlas na pouţitie erbu mesta a mestskej vlajky v printovej podobe 
v periodiku Novinky sk Prievidza do doby trvania zmluvného vzťahu s mestom Prievidza.  

 
číslo:  425/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

informáciu o vydaní internej smernice č. 67 - Organizačný poriadok  Mestského úradu 
v Prievidzi; 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie informáciu o vydaní internej smernice č. 67 - Organizačný poriadok  
Mestského úradu v Prievidzi. 
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číslo:  426/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Systém parkovania v meste Prievidza na základe projektu „Regulácia statickej dopravy 

v centrálnej parkovacej zóne mesta Prievidza“ vypracovaného mestskou obchodnou 

spoločnosťou UNIPA, s. r. o. Prievidza. 

II.    odporúča  MsZ 

a) schváliť nájom nehnuteľností na dobu neurčitú pre mestskú obchodnú spoločnosť 

UNIPA spol. s r.o. Prievidza, IČO: 31 579 183 spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

a to nehnuteľnosti – spevnené plochy nachádzajúce sa na pozemkoch v k. ú. Prievidza 

Etapa I. podľa mapy centrálnej zóny mesta ako prílohy projektu takto: 

Zóna A: 

ulica                                počet parkovacích miest                   plocha v m2 

T. Vansovej                                      44                                           560 

A. Hlinku                                           43                                           575 

Hviezdoslavova                                  4                                             52      

Kláštorná                                          14                                           188 

M. Mišíka                                          49                                           594 

spolu:                                             154                                          1969 

 

Zóna B: 

Staničná                                             2                                             26 

Krátka                                                 9                                            117 

Športová                                           23                                            299 

Lúčna                                               35                                             455 

spolu:                                               69                                             897      

 

Zóna C: 

Jesenského                                   107                                          1170 

Medzibrieţky                                   40                                             528 

Mariánska                                       25                                             329   

spolu:                                           172                                            2027          

 

Zóna D: 

J. Hollého                                        41                                            512 

M. Hodţu                                       119                                          1366 

Rastislavova                                    26                                            330          

    Škarvana                                       124                                          1598 

Nábreţie sv. Cyrila                             5                                              64 

Dlhá                                                  68                                            865  

spolu:                                              383                                          4735             
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Zóna E:                                             

Bakalárska                                         37                                           540 

Šumperská                                       162                                         1821 

Košovská cesta                                 16                                           228 

M. Mišíka                                           99                                         1210,5 

G. Švéniho                                        12                                            170 

Spolu:                                              326                                         3969,5     

Spolu zóna A aţ E:                        1104                                       13597,5    

 

na účel realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej parkovacej zóne 

mesta Prievidza“.  

 

 

b) schváliť nájom nehnuteľností uvedených v bode a) tohto uznesenia pre mestskú 

obchodnú spoločnosť UNIPA spol. s r.o. Prievidza, IČO: 31 579 183 podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na dobu neurčitú, pre účel 

realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej parkovacej zóne mesta 

Prievidza“  za nájomné vo výške 10 000,- Eur ročne, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa zdôvodneného tým, ţe medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 

územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, ţe mesto utvára a chráni zdravé podmienky 

a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, chráni ţivotné prostredie,  v súlade 

s čím UNIPA spol. s r. o. zabezpečí reguláciu parkovania jeho spoplatnením podľa 

stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj ekonomický, 

a dosiahne  sa najmä: 

- čiastočné zníţenie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj 

dynamickou dopravou  

- zníţenie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre mesta 

- obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 

- čiastočné zvýšenie vyuţívania mestskej hromadnej dopravy 

- zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk. 

c)  odporúča  primátorke mesta 

zverejniť  zámer mesta  v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p.  prenechať nehnuteľnosti uvedené v bode II. a) tohto uznesenia do nájmu podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí na dobu neurčitú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa zdôvodneného tým, ţe medzi základné úlohy mesta v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. patrí aj starostlivosť o všestranný 

rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, ţe mesto utvára a chráni zdravé 

podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, chráni ţivotné prostredie,  

v súlade s čím UNIPA spol. s r. o. zabezpečí na základe projektu „Regulácia statickej 
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dopravy v centrálnej parkovacej zóne mesta Prievidza“ reguláciu parkovania jeho 

spoplatnením podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj 

ekonomický, a dosiahne  sa najmä: 

 čiastočné zníţenie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj dynamickou 
dopravou  

 zníţenie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre mesta 

 obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 

 čiastočné zvýšenie vyuţívania mestskej hromadnej dopravy 

 zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk.  
 

číslo:  427/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Regulatívy územného a architektonického rozvoja sídliska Píly, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Regulatívy územného a architektonického rozvoja sídliska Píly. 
 

číslo:  428/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

návrh Doplnku č. 7 k VZN  mesta Prievidza č.85/2005 o miestnych daniach, 
II. odporúča MsZ  

schváliť Doplnok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach 
s pripomienkami: 

- do bodu 2 doplniť text ... „ a  za slovo „bytu“ sa vkladajú slová „ a nebytového priestoru“. 
- pôvodné znenie bodu 17 vypustiť a nahradiť textom: v § 6 ods. 3 sa za bodkou dopĺňa 

veta „ Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáţe znaleckým posudkom  mesto určuje 
hodnotu pozemku 0,1609 eura za 1 m2“. 

- doplniť bod 18. s textom: „v § 7 sa vypúšťajú slová „ zo základu dane“. 
- doplniť bod 19. s textom:  „Príloha č. 1  znie:“ 
- doplniť bod 20 s textom „ Príloha č. 2 znie:“ 
- v prílohe č. 1  pri sadzbách dane z pozemkov  sa  pred slovom  „zastavané“ vypúšťa slovo 

„záhrady“.  
 

číslo:  429/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady,  

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami:  

- v bode 2.    sa text  „31. septembra“ nahrádza textom  „31. augusta“, 
- v bode 3. v § 10 ods. 5 sa v  prvej vete  slová „ odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 

písm. b)“    
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číslo:  430/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

Návrh III. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011, 
II. odporúča MsZ 

schváliť 
III.  úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 

 
Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -1 816 485 € 
v tom: beţné príjmy      - 224 067 € 
kapitálové príjmy          - 989 088 € 
príjmové finančné operácie     - 603 330 € 
 
Výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -1 816 485 € 
v tom: beţné výdavky                                                       -411 583 € 
kapitálové výdavky                                                        -1 404 902 € 
výdavkové finančné operácie 0 € 
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po III. úprave je : 
 
Príjmová časť rozpočtu                                                24 548 805 € 
v tom: beţné príjmy                                                     22 223 277 € 
kapitálové príjmy                                                          1 073 730 € 
príjmové finančné operácie                                          1 251 798 € 
 
Výdavková časť rozpočtu            24 548 805 € 
v tom: beţné výdavky                   21 030 482 € 
kapitálové výdavky           1 800 286 € 
výdavkové finančné operácie         1 718 037 € 
 

číslo:  431/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014; 
II.  odporúča MsZ 

schváliť viacročný programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2012, 2013 a 2014 
a) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 je: 
Príjmová časť rozpočtu    25 512 836 € 
v tom: beţné príjmy     22 459 611 € 
kapitálové príjmy       2 518 015 € 
príjmové finančné operácie         535 210 € 
 
Výdavková časť rozpočtu    25 512 836 € 
v tom: beţné výdavky    21 385 429 € 
kapitálové výdavky       2 930 189 € 
výdavkové finančné operácie     1 197 218 € 
 
b) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 je: 
Príjmová časť rozpočtu     23 090 003 € 
v tom: beţné príjmy      23 054 032 € 
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kapitálové príjmy             35 971 € 
príjmové finančné operácie           0 € 
 
Výdavková časť rozpočtu    23 090 003 € 
v tom: beţné výdavky    21 747 760 € 
kapitálové výdavky         261 264 € 
výdavkové finančné operácie               1 080 979 € 
 
c) Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 je: 
Príjmová časť rozpočtu    23 339 490 € 
v tom: beţné príjmy     23 303 490 € 
kapitálové príjmy            36 000 € 
príjmové finančné operácie                    0 € 
 
Výdavková časť rozpočtu                              23 339 490 € 
v tom: beţné výdavky                                    22 045 484 € 
kapitálové výdavky                                             157 730 € 
výdavkové finančné operácie                          1 136 276 € 
 
pričom údaje v bodoch b) a c) nie sú záväzné. 
 

číslo:  432/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

návrh na prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú pouţité na 
financovanie vybraných investičných akcií mesta -  vybudovanie „Parkovacích miest na 
Ul.M Rázusa v Prievidzi“ vo výške  300 000,00 €, projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie akcie Cintorín s krematóriom v Prievidzi vo výške 89 000,00 €,  projektová 
dokumentácia pre „Spojovací chodník Necpaly – Kopanice“ vo výške  2 200,00 €, 
v zmysle schváleného rozpočtu  mesta v roku 2012; 

II.  odporúča  MsZ 
prijatie úverových zdrojov spolu vo výške 391 200,00 €, ktoré budú pouţité na 
financovanie vybraných investičných akcií mesta - vybudovanie „Parkovacích miest na 
Ul.M Rázusa v Prievidzi“ vo výške  300 000,00 €, projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie akcie Cintorín s krematóriom v Prievidzi vo výške 89 000,00 €,    projektová 
dokumentácia pre „Spojovací chodník Necpaly – Kopanice“ vo výške  2 200,00 €, 
v zmysle schváleného rozpočtu  mesta v roku 2012, 

III.  odporúča  MsZ 
splnomocniť primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru  a o 
podmienkach poskytnutia úverových zdrojov. 

 
číslo:  433/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

Návrh Doplnku č. 3 k IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 3 k IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza s pripomienkou: 
v celom texte sa slovo „občan“ nahrádza slovom „obyvateľ“. 
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číslo:  434/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

informáciu o potrebe zvýšenia základného imania spoločnosti Regionálna televízia 
Prievidza, s.r.o.,  novými peňaţnými vkladmi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom 
doterajším vkladom spoločníkov. Navrhovaná suma celkového zvýšenia základného 
imania spoločnosti predstavuje sumu 22.168,00 €, návrh na nový vklad mesta Prievidza je 
vo výške 2.771,00 €; finančná čiastka bude pouţitá výlučne na nákup televíznej techniky,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zvýšenie majetkovej účasti mesta Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia 
Prievidza, s.r.o., Matice slovenskej č. 10, Prievidza,  IČO: 31 558 429 novým peňaţným 
vkladom vo výške 2.771,00 €,  t. j.  zo sumy 1.701,00 € na sumu 4.472,00 €.  
 

číslo:  435/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

informáciu o návrhu na zmenu programovej štruktúry Regionálnej televízie Prievidza, 
s.r.o., ktorej základom budú denné správy v trvaní pribliţne 10 minút,  

II.   neodporúča MsZ  
schváliť zmenu programovej štruktúry Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.  
 

číslo:  436/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku, Piaristická ul. č. 8, Nitra o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu na 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2130/7 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
a objektu Kolégia piaristov v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 2132/1,     

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – STL 
pripojovacieho plynovodu na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2130/7 vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k pozemku a objektu Kolégia piaristov v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 
2132/1  a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka 
pozemku a objektu Kolégia piaristov v Prievidzi a v prospech vlastníka alebo správcu 
inţinierskej siete, pričom vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 

 
číslo:  437/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

ţiadosť Jána Michaloviča, bytom Urbánkova ul. č. 7/6, Prievidza,  o kúpu objektu bufetu 
Dráčik zapísaného v evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako  „rekreačná   chata 
zo ţrďoviny“, na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 27 m2, na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, a to za účelom vyuţitia na 
prevádzku občerstvenia, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať objekt bufetu Dráčik zapísaného v evidenčnej 
karte hmotného majetku mesta ako  „rekreačná chata zo ţrďoviny“, na pozemku v  k. ú. 
Prievidza, parc. č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2.   
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číslo:  438/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

návrh MsR na prehodnotenie výšky nájomného za prenájom areálu detského ihriska spolu 
s objektom - bufet „Dráčik“ stojaceho na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 4859/3, 
zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 4/1181/26/2000 v znení jej 
Dodatkov č. 1 a č. 2 uzatvorenej s Jánom Michalovičom, bytom Urbánkova ul. 7/6, 
Prievidza,  

II. odporúča primátorke mesta 
upraviť výšku nájomného v Nájomnej zmluve č. 4/1181/26/2000 v znení jej Dodatkov č. 1 
a č. 2. uzatvorenej s Jánom Michalovičom, bytom Urbánkova ul. 7/6, Prievidza, a to: 
-  pozemok pod objektom - bufetom „Dráčik“ 0,20 €/m2/deň, (vo výmere 27 m2), 
-  nájomné za nehnuteľnosť - bufet „Dráčik“ 100,00 €/mes., 

  - pozemok za vonkajšie sedenie 0,05 €/m2/deň na obdobie od 15.4. do 15.10.  a 0,02 
€/m2/deň na obdobie od 16.10. do 14.4., vo výmere 109 m2,  
s podmienkou, ţe nájomca bude zodpovedať za bezpečnosť, údrţbu a čistotu okolitého 
pozemku spolu s detskými zariadeniami, ktoré sa tam nachádzajú.  
 

číslo:  439/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

ţiadosť spoločnosti BRASS, s.r.o., Ul. V. Tvrdého č. 19, Ţilina o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej prípojky NN na pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/58 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a objektu 
Strednej odbornej školy polytechnickej v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 3946/11,      

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej 
prípojky NN na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/58 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku a objektu Strednej odbornej školy polytechnickej v Prievidzi, k.ú. Prievidza 
parc.č. 3946/11 a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech 
vlastníka pozemku a objektu Strednej odbornej školy polytechnickej v Prievidzi  
a v prospech vlastníka alebo správcu inţinierskej siete, pričom vecné bremeno sa zriadi 
za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 

 
číslo:  440/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

ţiadosť Samosprávy domu č. 1771, č. 1772 a č. 1773, Ul. J. Roháča č.1 - č.11 
a Urbánkovej ul.  č. 2 – č.10, Prievidza o zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia 
inţinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5036/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemkom a objektom bytových domov č. 1771, č. 1772 
a č. 1773 na Ul. J. Roháča a Urbánkovej ul. v Prievidzi, k.ú. Prievidza parc.č. 5037/1, 
parc.č. 5037/3 a parc.č. 5037/4,    

II.     ţiada právnu kanceláriu  
vyzvať ţiadateľa  Samosprávu domu č. 1771, č. 1772 a č. 1773, Ul. J. Roháča č.1 - č.11 
a Urbánkovej ul.  č. 2 – č.10, Prievidza o doplnenie ţiadosti o účel zriadenia prípojky.  
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číslo:  441/11 
Mestská rada  
I.   berie na vedomie 

ţiadosť Petra Páleša, bytom Prievidza, Ul. J. Záborského č.10, o kúpu časti pozemku v k. 

ú. Prievidza z parcely č. 2857/18 ostatné plochy v rozsahu výmery pribliţne 135 m2, za 

účelom rozšírenia záhrady, 

II.    odporúča MsZ 

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

2857/18  ostatné plochy v rozsahu výmery pribliţne 135 m2,  za účelom rozšírenia 

záhrady, za cenu 20 €/m2, pre Petra Páleša, bytom Prievidza, Ul. J. Záborského č. 10 

 s tým, v prípade, ţe pozemok bude v budúcnosti vyuţitý na stavebný účel, doplatí 

kupujúci cenu do výšky 60 €/m2 s podmienkou dodrţania stavebného zákona (stavba 

bude situovaná tak, aby bol ponechaný voľný priestor minimálne 2 m od okraja cesty), 

b) schváliť spôsob predaja časti pozemku v k. ú. Prievidza, z  parcely č. 2857/18  ostatné 

plochy v rozsahu výmery pribliţne 135 m2 v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko ide o dôvod hodný osobitného 

zreteľa odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 

k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý sa oň riadne stará, čím 

zabezpečuje namiesto mesta poskytovanie verejnoprospešných sluţieb – správu 

a údrţbu verejnej zelene. 

 

číslo:  442/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ladislava Beera, Lány 1417/52, Bojnice o zriadenie vecného bremena  – 

práva uloţenia inţinierskych sietí pre stavbu Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 a 

plynovodu  DN 50 na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza pôda  

v súlade so záväzným stanoviskom mesta a to:  

-  plynovodu  na pozemkoch parc. 7056/3 vo výmere 1 196m2, orná pôda, parc. 

č.7056/115 vo výmere 665m2, orná pôda  a parc. č. 7056/6 vo výmere 2 220 m2, orná 

pôda, 

- vodovodu na pozemkoch parc. 7066/1 vo výmere 8 502 m2, orná pôda, parc. č.7056/17 

vo výmere 10m2, orná pôda a parc. č. 7056/115 vo výmere 665m2, orná pôda; 

II.        odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta 

Prievidza – práva uloţenia inţinierskych sietí pre stavbu Rozšírenie verejného vodovodu 

DN 100  a plynovodu DN 50  na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta 

Prievidza pôda v súlade so záväzným stanoviskom mesta a to :  

-  plynovodu  na pozemkoch parc. 7056/3 vo výmere 1 196m2, orná pôda, parc. 

č.7056/115 vo výmere 665 m2, orná pôda  a parc. č. 7056/6 vo výmere 2 220m2, orná 

pôda, 
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- vodovodu na pozemkoch parc. 7066/1 vo výmere 8 502 m2, orná pôda, parc. č.7056/17 

vo výmere 10m2, orná pôda a parc. č. 7056/115 vo výmere 665m2, orná pôda v prospech 

vlastníka inţinierskych sietí v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pričom 

vecné bremeno sa zriadi za odpadu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku 

mesta Prievidza. 

 
číslo:  443/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Moniky Zaťkovej, bytom Prievidza a Petra Wesserleho, bytom Nitrianske Pravno, 
o odklad plnenia uznesenia MsZ č. 237/11, 

II. neodporúča primátorke mesta 
súhlasiť s odkladom plnenia uznesenia MsZ č. 237/11, 

III. ţiada právnu kanceláriu 
vyzvať Moniku Zaťkovú, bytom Prievidza a Petra Wesserleho, bytom Nitrianske Pravno, 
o bezodkladné plnenie uznesenia MsZ č. 237/11. 

 

číslo:  444/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jozefa Bulla, Ul. J. Siváka č. 5/2, Prievidza o zriadenie vecného bremena  
s právom uloţenia inţinierskych sietí a s právom prístupu cez pozemok v k.ú. Veľká 
Lehôtka parc.č. 872/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a budúcemu rodinnému 
domu, k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 888/2,     

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemok v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 872/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza  
a) s právom uloţenia inţinierskych sietí v prospech vlastníka pozemku a budúceho  
      rodinného domu k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 888/2 a v prospech vlastníkov pozemkov    
      v celom územno-priestorovom celku  21-1-2,  
b) s právom prístupu, prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v prospech   

vlastníka pozemku a budúceho rodinného domu parc.č. 888/2, v prospech vlastníkov 
pozemkov v celom územno-priestorovom celku  21-1-2 a v prospech tretích osôb, 

a to pre prípady pod a) aj  b) v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, pričom 
vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza s podmienkou, ţe celý komunikačný koridor s vedenými sieťami bude 
pokračovať ďalej aj cez parc.č. 888/2 a bude slúţiť ako komunikačný prístup pre celý 
územnopriestorový celok 21-1-2. 

 
číslo:  445/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL, s.r.o., Prievidza v zastúpení Petra Bagina, Mgr. Františka 
Šillera a Vladimíra Marka o zriadenie vecného bremena  s právom prístupu cez pozemky 
v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 670, parc.č. 671/1 a parc.č. 671/5 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k záhradným chatkám a pozemkom, k.ú. Veľká Lehôtka;    

II.     neodporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prístupu cez pozemky v k.ú. Veľká Lehôtka 
parc.č. 670, parc.č. 671/1 a parc.č. 671/5 vo vlastníctve mesta Prievidza, k záhradným 
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chatkám a pozemkom, k.ú. Veľká Lehôtka v prospech vlastníkov záhradných chatiek 
a pozemkov Petra Bagina, Mgr. Františka Šillera a Vladimíra Marka v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom.  

 
číslo:  446/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Jozefa Vyhlídala a manţelky Márie, bytom Prievidza, Ul. 1. Mája 223/38, o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Hradec a to: pozemku parc. č. 338/1 zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 104 m2 v k. ú. Hradec a pozemku z parc. č. 320/1 zastavané plochy a nádvoria 

vo  výmere  27 m2 a parc. č. 320/3 vo výmere 41 m2 zastavané plochy a nádvoria  za 

účelom zriadenia prístupovej komunikácie k rodinnému domu v ich vlastníctve, 

II.  odporúča  MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza odpredať pozemok parc. č. 338/1 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 104 m2 v k. ú. Hradec,  za účelom zriadenia prístupovej 

komunikácie k rodinnému domu na susediacich pozemkoch, formou priameho predaja, za 

cenu podľa znaleckého posudku.  

 
číslo:  447/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Viliama Santorisa, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 879/21, o kúpu pozemku parc. 

č. 320/1 zastavané plochy a nádvoria vo  výmere  27 m2 v k. ú. Hradec z dôvodu 

majetkovo právneho vyporiadania pozemku, ktorý slúţi ako vjazd k pozemkom v jeho 

vlastníctve,  

II.  odporúča  MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza odpredať pozemok parc. č. 320/1 zastavané plochy 

a nádvoria o  výmere  27 m2 v k. ú. Hradec za účelom majetkovo právneho vyporiadania 

pozemku, ktorý slúţi ako vjazd k susediacim pozemkom formou priameho predaja za 

cenu podľa znaleckého posudku.  

 

číslo:  448/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

návrh na majetkoprávne vyporiadanie častí pozemkov v areáli Základnej  školy 

Malonecpalskej v k.ú. Prievidza, parc.č. 662 – orná pôda vo výmere 1 827 m2, vo 

vlastníctve M. Ličkovej, v celosti, parc.č. 271 – orná pôda v podiele 4/8, čo predstavuje 

výmeru 267 m2, vo vlastníctve M. Šturcela, parc.č. 249 – záhrada v podiele ¼, vo 

vlastníctve A. Lihotskej, čo predstavuje výmere 61,5 m2, podiel ¼, vo vlastníctve R. 

Lihotského, čo predstavuje výmeru 61,5 m2, parc.č. 245/1 – orná pôda v podiele ½, čo 

predstavuje výmeru 131,5 m2, vo vlastníctve O. Chudého, ½, čo predstavuje výmeru 

131,5 m2, vo vlastníctve D. Chudého, parc.č. 245/2 – orná pôda v podiele ½, čo 

predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve O. Chudého, ½ čo predstavuje výmeru 131,5 

m2 vo vlastníctve D. Chudého, parc.č. 272 – orná pôda vo výmere 315 m2, vo vlastníctve 

M. Šturcela, v celosti, parc.č. 677 – orná pôda v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 77 
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m2, vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo predstavuje výmeru 77 m2 vo vlastníctve 

A. Lihotskej, parc.č. 250 – orná pôda v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 118,74 m2 vo 

vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo predstavuje výmeru 118,74 m2 vo vlastníctve A. 

Lihotskej, parc.č. 674 – orná pôda v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo 

vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo vlastníctve A. 

Lihotskej, spolu vo výmere 3 693 m2, a to formou zámeny za pozemky parc.č. 6652/113, 

6652/39, 6652/95, 6652/42, 6652/41, 6652/40, ktoré sú vo vlastníctve mesta, spolu vo 

výmere 3 693 m2, 

II.        neodporúča MsZ 

  schváliť  

a) zámer predať – majetkoprávne vyporiadať pozemky v areáli Základnej školy 

Malonecpalskej v k.ú. Prievidza, schválené uznesením  MsZ č. 61/04 zo dňa 24.2. 2004 

parc.č. 662 – orná pôda vo výmere 1 827 m2 vo vlastníctve M. Ličkovej v celosti, parc.č. 

271 – orná pôda v podiele 4/8, čo predstavuje výmeru 267 m2 vo vlastníctve M. Šturcela, 

parc.č. 249 – záhrada v podiele ¼ vo vlastníctve A. Lihotskej, čo predstavuje výmere 61,5 

m2, podiel ¼ vo vlastníctve R. Lihotského, čo predstavuje výmeru 61,5 m2, parc.č. 245/1 – 

orná pôda v podiele ½, čo predstavuje výmeru 131,5 m2, vo vlastníctve O. Chudého, ½, 

čo predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve D. Chudého, parc.č. 245/2 – orná pôda 

v podiele ½, čo predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve O. Chudého, ½ čo 

predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve D. Chudého, parc.č. 272 – orná pôda vo 

výmere 315 m2 vo vlastníctve M. Šturcela v celosti, parc.č. 677 – orná pôda v podiele 

3/12, čo predstavuje výmeru 77 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo 

predstavuje výmeru 77 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, parc.č. 250 – orná pôda v podiele 

3/12, čo predstavuje výmeru 118,74 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo 

predstavuje výmeru 118,74 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, parc.č. 674 – orná pôda 

v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, 

čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, spolu vo výmere 3 693 m2, 

a to formou zámeny za pozemky parc.č. 6652/113, 6652/39, 6652/95, 6652/42, 6652/41, 

6652/40, ktoré sú vo vlastníctve mesta spolu vo výmere 3 693 m2 

 

b) spôsob predaja majetkoprávneho  vyporiadania pozemkov Základnej školy 

Malonecpalskej v k.ú. Prievidza, a na tento účel získať do majetku mesta Prievidza 

pozemky :  parc.č. 662 – orná pôda vo výmere 1 827 m2 vo vlastníctve M. Ličkovej 

v celosti, parc.č. 271 – orná pôda v podiele 4/8, čo predstavuje výmeru 267 m2 vo 

vlastníctve M. Šturcela, parc.č. 249 – záhrada v podiele ¼ vo vlastníctve A. Lihotskej, čo 

predstavuje výmere 61,5 m2, podiel ¼ vo vlastníctve R. Lihotského, čo predstavuje 

výmeru 61,5 m2, parc.č. 245/1 – orná pôda v podiele ½, čo predstavuje výmeru 131,5 m2, 

vo vlastníctve O. Chudého, ½, čo predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve D. 

Chudého, parc.č. 245/2 – orná pôda v podiele ½, čo predstavuje výmeru 131,5 m2  

O. Chudého, ½ čo predstavuje výmeru 131,5 m2 vo vlastníctve D. Chudého, parc.č. 272 – 

orná pôda vo výmere 315 m2 vo vlastníctve M. Šturcela v celosti, parc.č. 677 – orná pôda 

v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 77 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo 

predstavuje výmeru 77 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, parc.č. 250 – orná pôda v podiele 

3/12, čo predstavuje výmeru 118,74 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, čo 
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predstavuje výmeru 118,74 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, parc.č. 674 – orná pôda 

v podiele 3/12, čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo vlastníctve R. Lihotského, podiel 3/12, 

čo predstavuje výmeru 121,5 m2 vo vlastníctve A. Lihotskej, spolu vo výmere 3 693 m2, 

a to formou zámeny za pozemky parc.č. 6652/113, 6652/39, 6652/95, 6652/42, 6652/41, 

6652/40, ktoré sú vo vlastníctve mesta spolu vo výmere 3 693 m2, je podľa § 9a ods. 

8písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prípadom osobitného 

zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, ţe podľa zákona 369/1990 Zb. § 4 písm.h., mesto 

okrem iného zabezpečuje podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, 

záujmovú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

číslo:  449/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Pavla Moravu, Majerská ul. 924/10, Prievidza, o ukončenie nájmu časti    
pozemku   v   k. ú.   Prievidza,   z    parc.   č.   2132/7  vo   výmere  17 m2, 
nachádzajúceho   sa   na Ul. A. Hlinku, za účelom – umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so 
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „CAFFE EDEN“, a to 
k 31.10.2011; 

II.         odporúča  primátorke mesta 
ţiadosti vyhovieť a ukončiť Nájomnú zmluvu č. 16/2008 v znení jej Doplnku č. 1 s Pavlom 
Moravom, Prievidza, a to k 31.10.2011. 

 
číslo:  450/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza, o nájom  časti  pozemku  v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. 2132/7 vo výmere 17 m2, nachádzajúceho sa na Ul. A. Hlinku, za 
účelom umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka pred 
prevádzkou „EDEN CAFE“, a to od 01.11.2011. 

II.         odporúča MsZ 
a)         schváliť zámer prenechať do nájmu nehnuteľnosť - časť  pozemku v k. ú. 

Prievidza z  parc. č. 2132/7 vo výmere 17 m2, nachádzajúceho sa na Ul. A. Hlinku, 
za účelom umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého 
roka pred prevádzkou „EDEN CAFE“, a to od 01.11.2011, s výškou nájomného 
0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. 
do 14.4. príslušného kalendárneho roka, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou, pre Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza; 

b)         schváliť spôsob nájmu nehnuteľnosti pozemku uvedeného v bode a) v zmysle § 
9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 s tým, ţe ide o dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri výkone 
samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie kultúry, nakoľko Radovan Macho 
bude na predmete nájmu poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí 
a vzhľadom na skutočnosť, ţe predmet nájmu je svojím umiestením bezprostredne 
priľahlý k prevádzke „EDEN CAFE“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho 
sedenia. 
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číslo:  451/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 
 ţiadosť Márie Urbanovej, Ul. J. L. Bellu č. 21, Prievidza, o ukončenie nájmu časti    

pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 893/6  vo   výmere 8 m2, nachádzajúceho   sa   na 
Ul. B. Björnsona, za účelom – umiestnenia  stánku na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, a to k 31.10.2011; z dôvodu predaja novinového stánku Petrovi 
Ďurjakovi, 

II.         odporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti Márie Urbanovej, Ul. J. L. Bellu č. 21, Prievidza  a ukončiť Nájomnú 
zmluvu č. 4/1181/2/94 v znení jej Dodatkov č.1 a č. 2  k 31.10.2011. 

 
číslo:  452/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Petra Ďurjaka, Ul. J. Murgaša 10/3, Prievidza, o nájom  časti  pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 893/6  vo   výmere 8 m2, nachádzajúceho   sa   na Ul. B. Björnsona, 
za účelom – prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, 
a to od 01.11.2011,   

II.         odporúča primátorke mesta 
prenechať  do  nájmu  časť  pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 893/6 vo výmere     8 m2, 
nachádzajúceho   sa   na Ul. B. Björnsona, za účelom – prevádzkovania stánku na predaj 
novín, časopisov a tabakových výrobkov, formou priameho prenájmu, s minimálnou 
výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, 
a to od 01.11.2011. 

 
číslo:  453/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 
 ţiadosť Ľubici Iţovej, Ul. J. Murgaša 6/9, Prievidza, o ukončenie nájmu časti pozemku            

v k. ú. Prievidza, z parc. č. 45/1  vo   výmere 6 m2, nachádzajúceho   sa   na Ul. M. R. 
Štefánika, za účelom umiestnenia  stánku na predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov; z dôvodu odstúpenia novinového stánku bratovi Petrovi Ďurjakovi, 

II.         odporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti Ľubici Iţovej, Ul. J. Murgaša 6/9, Prievidza a ukončiť Nájomnú zmluvu    
č. 4/1181/6/95 v znení jej Dodatku č.1.  

 
číslo:  454/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Petra Ďurjaka, Ul. J. Murgaša 10/3, Prievidza, o nájom  časti  pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 45/1  vo   výmere 6 m2, nachádzajúceho   sa   na Ul. M. R. Štefánika, 
za účelom prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov,  

II.         odporúča primátorke mesta 
prenechať do  nájmu  časť  pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 45/1 vo výmere 6 m2, 
nachádzajúceho   sa   na Ul. M. R. Štefánika, za účelom prevádzkovania stánku na predaj 
novín, časopisov a tabakových výrobkov, formou priameho prenájmu,  s minimálnou 
výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s  3-mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo:  455/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Občianskeho zdruţenia Malina, Remeselnícka ul. č. 544/19, Prievidza o dlhodobý 
nájom  na 50 rokov nehnuteľností v k. ú. Prievidza,  a to:  
- dvoch pavilónov ZŠ na Ul. S. Chalupku   - súpisné č. 312 na pozemkoch parcela č. 

791/2 - zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 791/3 - zastavané plochy a nádvoria,  

- pozemkov parcela č. 791/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 449 m2, parcela 

č. 791/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 577 m2,  spolu pozemky pod 

stavbami vo výmere 1026 m2 a zároveň časť priľahlého pozemku z parcely  č. 791/4 - 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu pribliţne 1 600 m2,  za účelom vybudovania 

Domova sociálnych sluţieb, a to za symbolické nájomne 1,00 €/rok, 

II.  odkladá 
ţiadosť Občianskeho zdruţenia Malina, Remeselnícka ul. č. 544/19, Prievidza o dlhodobý 
nájom nehnuteľností aţ doby schválenia Koncepcie škôl a školských zariadení 
v pôsobnosti mesta Prievidza.  
 

číslo:  456/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

a) Informáciu o zaradení do systému koncepcie statickej dopravy v meste za účelom 
zriadenia ďalších parkovacích plôch v centre mesta aj pozemky v k. ú. Prievidza 
vytvorené z parc. č. 1944/1 zamerané Geometrickým plánom č. 252/2011 (parc. č. 
1944/22, parc. č. 1944/20 a parc. č. 1944/1), 
b) ţiadosť spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o  ukončenie dlhodobý nájmu so spol. SLOV 
TAIN, s. r. o., Prievidza na pozemky v k. ú. Prievidza parc. č. 1944/5, 1944/8 a 1944/21, 

II.         odporúča MsZ 
schváliť ukončenie dlhodobého nájmu so spol. SLOV TAIN, s. r. o., Prievidza na pozemky   
v k. ú. Prievidza parc. č. 1944/5, 1944/8 a 1944/21.  
 

číslo:  457/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.10.2011 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: 
- administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáţ súp. č.10769 na parcele č. 
1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súp. č. 10769 na parcele súp. č. 
1891/5 s príslušenstvom, 
- pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 
1891/7 - zastavané   plochy   a   nádvoria   vo výmere 18 m2,   parc. č.1891/6 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 29 m2 a  časti z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 
m2, odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č.  
1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  
plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,    t. j.  pozemky spolu vo výmere  724 m2; 
V stanovenom termíne, t. j. do 16.11.2011 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 
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II.      ţiada právnu kanceláriu 
riešiť predaj nehnuteľností uvedených v bode I. prostredníctvom realitných kancelárií,        
nakoľko nebol v stanovenej lehote doručený ţiadny súťaţný návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy.  
 

číslo:  458/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.10.2011 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Veľká 
Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 
s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.  
Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tieţ priľahlé pozemky nie sú predmetom 
predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká 
Lehôtka, ktorý na ne nemá zaloţený list vlastníctva. 
V stanovenom termíne, t. j. do 16.11.2011 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 

II.      ţiada právnu kanceláriu 
a) riešiť predaj nehnuteľností uvedených v bode I. prostredníctvom realitných kancelárií,        

nakoľko nebol v stanovenej lehote doručený ţiadny súťaţný návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, 

b) v prípade, ţe nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy prípade zmluvy o zriadení 
vecného bremena na pozemok pod budovou rekreačnej chaty s vlastníkom pozemku -  
Urbárskym spolkom Veľká Lehôtka, riešiť prístup k chate Mraznica  súdnou cestou.  

 
číslo:  459/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.10.2011 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza 
– pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda vo výmere 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý 
k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza.  
V stanovenom termíne, t. j. do 16.11.2011 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná; 

II.     ţiada právnu kanceláriu 
riešiť predaj nehnuteľnosti, uvedenej v bode I., prostredníctvom realitných kancelárií,        
nakoľko nebol v stanovenej lehote doručený ţiadny súťaţný návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy.  

 
číslo:  460/11 
Mestská rada  
I.      berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.10.2011 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: 
- administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáţ súp. č.10769 na parcele č. 
1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súp. č. 10769 na parcele súp. č. 
1891/5 s príslušenstvom, 
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- pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 
1891/7 - zastavané   plochy   a   nádvoria   vo výmere 18 m2,   parc. č.1891/6 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 29 m2 a  časti z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 
m2, odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č.  
1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  
plochy a nádvoria o výmere 2 m2,  t. j. pozemky spolu vo výmere 724 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 16.11.2011 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 

II.      ţiada právnu kanceláriu 
riešiť prenájom nehnuteľností, uvedených v bode I., prostredníctvom realitných kancelárií,        
nakoľko nebol v stanovenej lehote doručený ţiadny súťaţný návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy.  

 
číslo:  461/11 

Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní  Geometrického plánu  č. 324/2011 na pozemky  v k. ú. 
Prievidza, parcela č. 3591/338, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2   a parc. č. 
3591/339,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere  76 m2, odčlenené z parcely č. 3591/1, 
ktoré boli na základe ţiadosti Milana Cápu a Richarda Vardţíka uznesením MsR č. 
251/11 zo dňa 21.06.2011 odporučené na predaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako  prípad hodný osobitného zreteľa; 

II. dopĺňa 
uznesenie MsR  č. 251/11  zo  dňa  21.6.2011 v časti II. písmeno b) tak,   ţe text: ....                        
„z parc. č. 3591/1, zastavaná plocha vo výmere podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom“..... sa vypúšťa a nahrádza sa textom ...... „parcela č. 3591/338, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2   a parc. č. 3591/339,  zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere  76 m2, odčlenené z parcely č. 3591/1 Geometrickým plánom č. 
324/2011“. 

 
číslo:  462/11  
Mestská rada  
I.          berie na vedomie 

návrh na opravu  uznesenia MsZ č. 260/10 zo dňa 28.9.2010 takto: 
1. z uznesenia č. 260/10, ktoré je doplnením uznesení MsZ č. 369/08, č. 51/09, č. 210/09 
a č. 186/09 bola chybne vynechaná časť, ktorá tvorí zmysel a podstatu samotného  
uznesenia o zámene pozemkov medzi mestom Prievidza a spoločnosťou RIKU, s.r.o.  
Prievidza a v uznesení je tak uvedený len pozemok, ktorý mesto Prievidza nadobúda  
a nie pozemok, ktorý mesto Prievidza prevádza, hoci v horeuvedených uzneseniach, kde 
sa hovorí o majetkovoprávnom vyporiadaní pozemkov zámenou sú uvedené a schválené 
aj  pozemky, ktoré mesto Prievidza prevádza, 
2. v uznesení č. 260/10 nie je za označením parcely č. 2108 uvedený druh pozemku, čo  
    vyţaduje pri vkladovom konaní správa katastra aj napriek tomu, ţe druh pozemku je  
    uvedený v liste vlastníctva a v geometrickom pláne,  

  II.     odporúča  MsZ   
schváliť opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 260/10 zo dňa 

28.9.2010 takto: 

V časti  II. – schvaľuje,  za slovami „ v časti I. berie na vedomie sa dopĺňa text s týmto 

znením:“ sa vypúšťa pôvodný test  a nahrádza sa textom:  
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a)  potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa a na 

tento účel získať časť PK parc. č. 2108 trvalý trávnatý porast vo výmere 13082 m2, v k.ú. 

Prievidza, do majetku mesta Prievidza a to formou zámeny za časť pozemku  parc.č. 

5363 zast.pl. vo výmere asi 1400 m2 , časť parc.č. 5348/1 zast.pl.vo výmere asi 280 m2  

a časť parc.č. 2747/20 ostat.pl vo  výmere pribliţne 1060 m2 z majetku mesta Prievidza  je 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, ţe podľa 

ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 

znení, mesto Prievidza pri výkone samosprávy  

zabezpečuje najmä výstavbu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou je aj budovanie 

nových parkovacích miest, ktorých vytvorenie vyplynulo zo súčasnej kritickej situácie pre 

parkovanie,  

b)  ţiadosť spoločnosti RIKU, s. r. o., Prievidza, o prenechanie pozemkov v k. ú. Prievidza 
do nájmu, a to parc. č. 5363/5 vo výmere 1493 m2, za účelom začatia prípravných prác do 
doby uzavretia zámennej zmluvy a časti priľahlého pozemku z parc. č. 5363/1 v šírke 4 m 
po celej dĺţke juţnej a západnej strany pozemku parc. č. 5363/5 za účelom oplotenia 
zariadenia staveniska  na dobu do ukončenia stavby garáţí;   
v časti   II.  schvaľuje  sa dopĺňa text s týmto znením: 
a)  ţe  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

je potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa  a na 

tento účel získať časť PK parc. č. 2108 trvalý trávnatý porast vo výmere 13082 m2, v k.ú. 

Prievidza, do majetku mesta Prievidza a to formou zámeny za časť  pozemku  parc.č. 

5363 zast.pl. vo výmere asi 1400 m2 , časť parc.č. 5348/1 zast.pl.  vo výmere asi 280 m2  

a časť parc.č. 2747/20 ostat.pl vo  výmere pribliţne 1060 m2  z majetku mesta Prievidza 

prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na  skutočnosť, ţe podľa 

ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom  

znení, mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje najmä výstavbu miestnych 

komunikácií, ktorých súčasťou je aj  budovanie nových parkovacích miest, ktorých 

vytvorenie  vyplynulo zo súčasnej  kritickej situácie pre parkovanie,  

b) prenechanie pozemkov  v k. ú. Prievidza do nájmu za symbolickú cenu 1,00 € 
spoločnosti RIKU, s. r. o., Prievidza, a to parc. č. 5363/5, vo výmere 1493 m2, za účelom 
začatia prípravných prác do doby uzavretia zámennej zmluvy a časti priľahlého pozemku 
z parc. č. 5363/1, v šírke 4 m po celej dĺţke juţnej a západnej strany pozemku parc. č. 
5363/5, za účelom oplotenia zariadenia staveniska  na dobu do ukončenia stavby garáţí 
s tým, ţe tento pozemok po ukončení uvedie stavebník do pôvodného stavu. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 11. 2011 
od  415 do 462 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

........................................................    ............................................................ 
Marcel Dobrovodský          Juraj Ohradzanský 
     overovateľ I.                overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič                      JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ           primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi dňa  23. 11. 2011 
 
 


