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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 1. 2012 
od  25 do 36 

 
 

25. Informácia o postupe pri návrhu na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

26. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych 
podujatiach v meste Prievidza 

27. Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza 

28. Návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza 

29. Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľ/riaditeľka ZpS v Prievidzi 
30. Informatívna správa o potrebe zaloţenia oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v regióne hornej Nitry 
31. Návrh na zvýšenie základného imania spol. Prievidza Invest, s. r. o. 
32. Návrh na zvýšenie základného imania spol. SMMP, s. r. o. 
33. Zrušenie uznesenia MsR č. 8/12 zo dňa 3. 1. 2012 
34. Ţiadosť spoločnosti  AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky o zriadenie vecného bremena   
35. Prehodnotenie spôsobu jarného a jesenného zberu konárov v meste  Prievidza 
36. Oprava poškodenej cesty na Nábreţnej ulici v Prievidzi  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 1. 2012 
od  25 do 36 

 

číslo: 25/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu odboru školstva a starostlivosti o občana o postupe pri návrhu na vyradenie 

škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

 

číslo:  26/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych 
podujatiach v meste Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych               
podujatiach v meste Prievidza s pripomienkami: 
- dopĺňa sa bod 2 o text:  v § 3 Oznámenie o konaní podujatia odsek 2 sa mení 

gramatický tvar slova „deň“ na „dni“, 
- text v časti: „Platnosť a účinnosť“ sa vypúšťa a nahrádza textom:  

3. V § 7 Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú odseky 4. a 5., ktoré znejú: 
„4. Na Doplnku č. 1 k VZN č. 123/2011 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi dňa 31.1.2012 a  bol schválený uznesením č. ...../2012.“ 
„5. Doplnok  č. 1 k VZN č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“  

 
číslo:  27/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza s pripomienkou: v bode 3 sa vypúšťa slovo „okrem“. 
 

číslo: 28/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza s pripomienkami:  
- do bodu 1. sa za text dopĺňa text:.... a mení sa gramatický tvar slov „môţe“ a 

„nepotrebuje“ na „môţu“ a „nepotrebujú“. 
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číslo: 29/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) výsledok výberového konania na funkciu riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov 
v Prievidzi, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.1.2012, 

b) návrh primátorky mesta na menovanie Ing. Branislava Magdolena, najúspešnejšieho 
uchádzača výberového konania, do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov 
v Prievidzi dňom 1.2.2012; 

II. odporúča MsZ 
vymenovať v súlade s § 11 ods.4 písm. l) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení Ing. Branislava Magdolena, najúspešnejšieho uchádzača výberového 
konania, do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Prievidzi dňom 1.2.2012. 

 
číslo: 30/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o potrebe zaloţenia oblastnej organizácie cestovného ruchu 
v regióne hornej Nitry,  

II.  súhlasí 
a) so zaloţením oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre, 
b) s členstvom mesta Prievidza v oblastnej organizácii cestovného ruchu ako 
zakladajúceho člena, 

III.  odporúča MsZ    
schváliť zástupcov mesta Prievidza do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu: 
Ing. Lýdia Ondrejková  –  predstavenstvo, 
Helena Dadíková  –  dozorná rada, 

IV.       odporúča primátorke mesta  
zúčastniť sa ustanovujúceho valného zhromaţdenia oblastnej organizácie cestovného 
ruchu na hornej Nitre a rokovaní o postavení mesta Prievidza v stanovách i zakladateľskej 
zmluve oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v úplnom znení, 

V. ţiada primátorku mesta 
predloţiť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi návrh stanov a návrh zakladateľskej 
zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre. 

 
číslo: 31/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 
jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 156 639,00 € 
s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 156 639,00 € s tým, ţe 
záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
 

číslo: 32/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu  150 000,908185 € na sumu 207 360,00 € s tým, 
ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza,  
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II.         odporúča MsZ 
schváliť  zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom 
mestom Prievidza o sumu  150 000,908185 € na sumu 207 360,00 € s tým, ţe záväzok 
na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
 

číslo: 33/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zrušenie uznesenia MsR č. 8/12 zo dňa 3. 1. 2012, ktorým 
MsR ţiadala zástupcu primátorky mesta vyvolať rokovanie s Horským komposesorátom 
pozemkovým spoločenstvom Prievidza o moţnej zámene pozemkov pod cestu na Púšť, 

II. ruší 
uznesenie MsR č. 8/12 zo dňa 3. 1. 2012, 

III. trvá  
na uznesení MsR č. 399/11 zo dňa 8. 11. 2011. 
 

číslo: 34/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky o zriadenie vecného bremena  
s právom uloţenia a prekládky inţinierskych sietí – plynovej, vodovodnej a elektrickej  
prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 6652/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k stavbe „Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“ na pozemkoch parcela č. 
6652/53, parcela č. 6652/91, parcela č. 6652/97, parcela č. 6652/98, parcela č. 6652/99, 
parcela č. 6652/100 a parcela č. 6652/112  v prospech vlastníkov pozemkov a stavby 
„Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“,  

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloţenia a prekládky inţinierskych sietí – 
plynovej, vodovodnej a elektrickej  prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 6652/1 
vo vlastníctve mesta Prievidza, k stavbe „Autosalón a autoservis Renault, Dácia 
a Volkswagen“ na pozemkoch parcela č. 6652/53, parcela č. 6652/91, parcela č. 6652/97, 
parcela č. 6652/98, parcela č. 6652/99, parcela č. 6652/100 a parcela č. 6652/112  
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, v prospech vlastníkov pozemkov 
a stavby „Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“, pričom vecné bremeno 
sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 

III.        ukladá právnej kancelárii 
rokovať so spol. AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky o vysporiadaní majetko-právnych 
vzťahov,  

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť vlastnícky vzťah k mostu na sídlisku Necpaly pred objektom                                   
spol. AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky. 

 
číslo: 35/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

poţiadavku na prehodnotenie spôsobu jarného a jesenného zberu konárov v meste  
Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
prehodnotiť spôsob jarného a jesenného zberu konárov v meste  Prievidza. 
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číslo: 36/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o zlom stave miestnej komunikácie na Nábreţnej ulici v Prievidzi pred OD 
Kaufland, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť opravu výtlkov na miestnej komunikácii na Nábreţnej ulici v Prievidzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................    ............................................................ 
  Roman Hlaváč         Mgr. Ľubomír Vida 
    overovateľ I.               overovateľ II. 

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

     asistentka prednostu MsÚ 
 


