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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 05. 2011 
od  187 do 234 

 
187. Ponuka spoločnosti Complete Party Service, s. r. o., na spoluprácu pri organizovaní 

Prievidzského jarmoku 2011 
188. Ponuka spoločnosti Complete Party Service, s. r. o., na organizovanie Mestského plesu 

2012 a Mestského plesu stredoškolákov 2012 
189. Rokovanie s TSK vo veci majetkoprávneho vyporiadania pozemkov – ZŠ Rastislavova ul. 
190. Výročná správa o činnosti a hospodárení nez. org. Harmónia, n. o., za rok 2010 
191. Výročná správa o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o., za rok 2010 
192. Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2010 
193. Výročná správa BIC TI za rok 2010 
194. Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov mesta a ich 

ochrane 
195. Návrh VZN mesta Prievidza č.115/2011 o podmienkach predaja, podávania  a poţívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 
a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza 

196. Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza 

197. Návrh Doplnku č. 4 k VZN Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 

198. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 

199. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ,  ZUŠ , CVČ ... 

200. Návrh na zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Malonecpalskej ul. 
201. Ţiadosť o súhlas na zaradenie Piaristickej materskej školy F. Hanáka do siete škôl 

a školských zariadení v SR 
202. Ţiadosť o súhlas na zaradenie Súkromného CVČ do siete škôl a školských zariadení v SR 
203. Ţiadosť o súhlas na zaradenie Súkromnej ŠJ do siete škôl a školských zariadení v SR 
204. Ţiadosť o zmenu sídla Súkromnej ZUŠ Valaská Belá do Prievidzi 
205. Návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste 

Prievidza 
206.  Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta 
207. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 32 Kritériá pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi občanom mesta Prievidza 
208. Ţiadosť Evy Fričovej o kúpu častí pozemkov 
209. Vyvolanie rokovania ohľadom zámeny pozemkov so spotr. druţstvom COOP Jednota 
210. Ţiadosť Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho o kúpu pozemkov 
211. Ţiadosť Zberných surovín, a. s., Ţilina o kúpu pozemku 
212. Návrh MsR na prenájom pozemku spoločnosti Zberné suroviny, a. s., Ţilina 
213. Ţiadosť Barbory Antolovej o dlhodobý prenájom resp. kúpu nehnuteľností 
214. Ţiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o dlhodobý prenájom častí pozemkov 
215. Ţiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o kúpu častí pozemkov 
216. Ţiadosť Michala Fabiša o prenájom častí pozemkov 
217. Ţiadosť Anny Petrášovej – AMPA o zmenu situovania terasy a umiestnenie detskej 

trampolíny 
218. Ţiadosť Anny Petrášovej – AMPA o zmenu nájmu pozemku na umiestnenie vonkajšieho 

sedenia  
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219. Ponuka Petra Horvátha na odovzdanie parkovacích miest do majetku mesta 
220. Ţiadosť Petra Horvátha o odpustenie nájomného za prenájom pozemku za rok 2010 
221. Ponuka Zdenka Beljanskeho na odovzdanie stavby – parkovacích miest do majetku 

mesta 
222. Informácia o oslovení vlastníkov nehnuteľností o kúpu susediaceho pozemku (pôvodný 

ţiadateľ firma BALE, s. r. o.) 
223. Ţiadosť Jána Korca o prehodnotenie výšky kúpnej ceny za pozemok 
224. Ţiadosť spol. JIMBO Invest, s. r. o., o odpustenie zmluvnej pokuty 
225. Informácie týkajúce sa výstavby „Bytového domu 2x8 b.j.“ na sídlisku Zapotôčky 
226. Oprava športových ihrísk na Ul. E. M. Šoltésovej a Ul. P. Dobšinského 
227. Zmeny v komisii športu 
228. Predloţenie projektu s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole“ 
229. Predloţenie projektu s názvom: „1. moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“ 
230. Predloţenie projektu s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“ 
231. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa KaSS v Prievidzi 
232. Partnerské vzťahy – vycestovanie delegácií mesta 
233. Uplatnenie vlastníckych práv ku kamennej Soche sv. Jána Nepomuckého a  Soche na 

stĺpe - Panna  Mária Immaculata a ich obnova  
234. Príprava VZN mesta Prievidza o pamätihodnostiach mesta 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 05. 2011 
od  187 do 234 

 
 

číslo: 187/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ponuku spoločnosti Complete Party Service, s. r. o., Riečna ul. č. 15, Prievidza na  
technické zabezpečenie a spoluprácu pri organizovaní akcie  Prievidzský jarmok 2011,  

II. odporúča primátorke mesta 
a) zabezpečiť konanie Prievidzského jarmoku 2011 v areáli letiska, 
b) uzavrieť  so spoločnosťou Complete Party Service, s. r. o., Riečna ul. 15, Prievidza 

zmluvu o spolupráci a zabezpečení činností na Prievidzskom jarmoku 2011 s tým, ţe 
spoločnosť zabezpečí veľkokapacitný stan o rozmeroch 20x50m, oplotenie za 
hlavným pódiom, pivné sety, stráţenie areálu pri montáţi, prevádzke a demontáţi za 
cenu 8 000 € s tým, ţe predaj občerstvenia bude realizovaný prostredníctvom 
viacerých predajcov a mesto si zabezpečí kultúry program a audiovizuálnu techniku vo 
vlastnej réţii.  

 
 

číslo: 188/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ponuku spoločnosti Complete Party Service, s. r. o., Riečna ul. č. 15, Prievidza na   
organizovanie akcií: Mestský ples 2012 a Mestský ples stredoškolákov 2012; 

II. odporúča primátorke mesta 
uzavrieť so spoločnosťou Complete Party Service, s. r. o., Riečna ul. 15, Prievidza zmluvu 
o príprave a organizovaní  Mestského plesu 2012 a Mestského plesu stredoškolákov 
2012  v  City arene Prievidza (v športovej hale)  s tým, ţe odporučená cena vstupeniek na 
Mestský ples 2012 je vo výške 45 € a cena vstupeniek Mestského plesu stredoškolákov 
2012 je 15 €. 

 
 
číslo: 189/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu ohľadom vyporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov v areáli Základnej školy 
na Rastislavovej ul. v Prievidzi a o moţnosti získania viacúčelového športového ihriska 
z Nadácie Slovenskej sporiteľne,  

II. odporúča primátorke mesta 
rokovať s Trenčianskym samosprávnym krajom  vo veci vyporiadania vlastníckych 
vzťahov - pozemkov v  areáli Základnej školy na Rastislavovej ul. v Prievidzi.  

 
 
číslo: 190/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o.,  za rok 
2010, 

II. odporúča MsZ 
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zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
Harmónia, n. o.,  za rok 2010. 

 
 
číslo: 191/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 
2010, 

II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta 
Prievidza, n. o., za rok 2010. 

 
 
číslo: 192/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 
2010, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Výročnú správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Prievidza Invest, 
s. r. o., za rok 2010. 
 
 

číslo: 193/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 
 Výročnú správu BIC TI Prievidza za rok 2010, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie Výročnú správu BIC TI Prievidza za rok 2010. 
 
 
číslo: 194/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov mesta a ich 
ochrane, 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov mesta a ich 
ochrane s pripomienkou: v čl. 16 bod 2 sa slovo „udeliť“ nahrádza slovom „uloţiť“. 

 
 
číslo: 195/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č.115/2011 o podmienkach predaja, podávania  a poţívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 
a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č.115/2011 o podmienkach predaja, podávania  a poţívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 
a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza s pripomienkami: 
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- v § 7 bod 2  sa slovo „obec“ nahrádza slovom „mesto“, 
- do § 8 sa dopĺňa text: „Týmto VZN sa ruší platnosť VZN mesta Prievidza č. 21/1993 

o zákaze predaja alkoholu na verejnom priestranstve v znení Doplnku č. 1“, 
- v celom znení VZN sa vypúšťa slovo „nasledovnom“. 

 
 
číslo: 196/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza s pripomienkami: 
- do  § 1 sa dopĺňa text:  „ Toto VZN sa nevzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie 

sluţieb na trhových miestach. „ 
- do  § 2 sa dopĺňa vymedzenie pojmov : 
„ Bytový  dom  je budova určená na bývanie pozostávajúca  zo štyroch a viacerých bytov 

so spoločným vstupom z verejnej komunikácie.“ 

„ Obytné územie je územie s funkciou bývania definované  územným plánom  mesta 

Prievidza. „ 

    -  do § 9 bodu 2 sa dopĺňa  text: „v znení Doplnku č. 1“ 
 
 
číslo: 197/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006        
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na území 
mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006        
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na území 
mesta Prievidza. 

 
 
číslo: 198/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006        
o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na 
území mesta Prievidza, 

II.         odporúča MsZ  
schváliť Doplnok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006    
o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach na 
území mesta Prievidza. 
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číslo: 199/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských  
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách, 

II.        odporúča MsZ 
schváliť  Dodatok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných  zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských 
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri 
materských školách a pri základných školách. 

 
 
číslo: 200/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, 
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza k 31.8.2011, ktoré  Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR k 31.8.2011 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení na základe 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, 
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza k 31.8.2011, ktoré  Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR k 31.8.2011 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení na základe 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov. 

 
 
číslo: 201/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Piaristickej spojenej  školy Františka Hanáka v Prievidzi o súhlas mesta Prievidza 
o zaradenie Piaristickej materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR, 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť súhlas v zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve so  zaradením Piaristickej materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení v SR od 1. 9. 2012. 
 
 

číslo: 202/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta  o súhlas mesta Prievidza na zaradenie  Súkromného 
centra voľného času, Ul. Ľuda Ondrejova 28,  Prievidza do siete škôl a školských  
zariadení v SR, 

II.  neodporúča MsZ 
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schváliť súhlas v zmysle § 16 ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve so zaradením Súkromného centra voľného času, Ul. 
Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských zariadení v SR. 

 
 
číslo: 203/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta  o súhlas mesta Prievidza na zaradenie  Súkromnej 
školskej jedálne, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských  zariadení 
v SR, 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť súhlas v zmysle § 16 ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľuda 
Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských  zariadení v SR. 

 
 
číslo: 204/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť p. Karolíny Pavelkovej o zmenu sídla Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Valaská Belá 242 do Prievidze od školského roku 2011/2012, 

II.  neodporúča primátorke mesta 
súhlasiť so zmenou sídla Súkromnej základnej umeleckej školy, Valaská Belá 242 do 
Prievidze od školského roku 2011/2012. 
 
 

číslo: 205/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste 
Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste 
Prievidza s pripomienkami: 

- v článku 2, § 4, bod 4 v  písm. e) sa vypúšťa  text: „maximálne 4 hodiny denne“; 

- v článku 3, § 10 sa vypúšťajú  body č. 4 a 5; 
- v článku 3, § 12, bod 3 sa nahrádza v tabuľke pôvodné znenie „Obed podľa písmena e) 

bodu 1,2“ znením : „Obed podľa písmena e) bodu 1 až 8“ ; 
- v článku 4, § 18 v bode 1 sa opravuje prečíslovanie tabuľky a mení riadok 3 – „Rodičia 

s dieťaťom do 3 rokov“ tak, ţe suma „2,50 €“ sa nahrádza sumou vo výške „4,00 €“ . 

 

 
číslo: 206/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta s účinnosťou od 1. 6. 2011 s pripomienkou: v bode 1.1. sa suma „ 67,00 
€“ nahrádza sumou „70,00 €“. 
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číslo: 207/11    
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza,        

II. odporúča  MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza s účinnosťou od 1. 6. 2011 s pripomienkami: 

- v bode 3.2. v odseku 3.2.1. sa vypúšťa text: ... „sú evidovaní na ÚPSVaR ako ţiadatelia 
o zamestnanie.“ 

- v bode 4 v odseku 4.2. sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Tento Doplnok č. 1 
k IS č. 32 Kritéria na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza bol schválený 
uznesením MsZ č........  dňa 31.5.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2011.“ 

 
 
číslo: 208/11    
Mestská rada 
I.           berie na vedomie 

ţiadosť Evy Fričovej, bytom Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila 44/4, v zastúpení vlastníkov 
bytov  na Nábreţí sv. Cyrila č. 44: 

- Jozefa Friča a manţ. Evy, spoločne bytom Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 44/4, 
- Milana Brenkusa a manţ. Ľubice, spoločne bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa  č. 24/4, 
- Jána Brundzu a manţ. Daniely, spoločne bytom Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 44/2, 
- Štefana Líšku a manţ. Zuzany, Prievidza, Dúbravská 4/16, 

o kúpu častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3264/45, zastavané plochy a nádvoria 
a z parc. č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere pribliţne 100 m2, za 
účelom výstavby 4 garáţí; 

II.         neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 
3264/45, zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom výstavby 4 
garáţí. 

 
 

číslo: 209/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) ţiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné druţstvo, so sídlom v Prievidzi, Ul. A. 
Hlinku I. 437 o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5086/61, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 343 m2, za účelom vybudovania parkovacích miest pri predajni 
Supermarketu COOP Jednota Prievidza na Ul. Ľ. Ondrejova, 
b) návrh MsR na zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza,  parc. č. 5086/61, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 343 m2, vo vlastníctve mesta Prievidza, za pozemky vo vlastníctve  
COOP Jednota Prievidza, spotrebné druţstvo, parc. č. 5318/2, zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 98 m2 a časť z parc. č. 5324/1, ostatná plocha vo výmere pribliţne 65 
m2, za účelom zriadenia parkovacích plôch s tým, ţe rozdiel vo výmere zamieňaných 
pozemkov mesto Prievidza  doplatí spotrebnému druţstvu COOP Jednota Prievidza;  

II.  ukladá prednostovi MsÚ 
zvolať rokovanie so zástupcami spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza ohľadom 
zámeny pozemkov. 
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číslo: 210/11 
Mestská rada 
I.           berie na vedomie 

a) ţiadosť Moniky Zaťkovej, bytom Prievidza, Energetikov 193/29c a Petra Wesserleho, 
bytom Nitrianske Pravno, Prievidzská 57/72, o kúpu  pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. 
č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, za účelom výstavby dvoch 
obchodných prevádzok a parc. č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 
m2, za účelom  majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod objektom vo vlastníctve 
ţiadateľov (pozemky sú odčlenené z parc. č. 5399/1 zamerané Geometrickým plánom 
č. 265/2010);  
Ţiadatelia navrhujú kúpnu cenu  za predmetné nehnuteľnosti 1,00 €/m2 s tým, ţe 
v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného spoločnosťou AD Prievidza , s. r. 
o., na vlastné náklady zabezpečia na Ul. energetikov rozšírenie súčasného parkoviska 
a prekládku chodníka, čím vznikne 20 parkovacích miest a zároveň vybudujú 
odstavné plochy na komunálny odpad, 

b) návrh, ţe pri predaji pozemku, parc. č. 5399/7 (odčleneného z parc. č. 5399/1 
Geometrickým plánom č. 265/2010) ide podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, ţe na predmetnom pozemku sa nachádza objekt vo vlastníctve ţiadateľov 
a na predmetný pozemok je medzi mestom Prievidza a ţiadateľmi uzatvorená 
Nájomná zmluva č. 16/2010 zo dňa 16.12.2010;  

II.  odporúča MsZ 
 schváliť 

a) ţe pri predaji pozemku, parc. č. 5399/7 (odčleneného z parc. č. 5399/1 Geometrickým 
plánom č. 265/2010) ide podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe na predmetnom 
pozemku sa nachádza objekt vo vlastníctve ţiadateľov a na predmetný pozemok je 
medzi mestom Prievidza a ţiadateľmi uzatvorená Nájomná zmluva č. 16/2010 zo dňa 
16.12.2010,   

b) predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 102 m2 (odčleneného z parc. č. 5399/1 Geometrickým plánom č. 265/2010) 
pre Moniku Zaťkovú, bytom Prievidza, Ul. energetikov 193/29c a Petra Wesserleho, 
bytom Nitrianske Pravno, Prievidzská 57/72, za účelom majetkoprávneho 
vyporiadania pozemku pod objektom vo vlastníctve ţiadateľov,  

c) zámer mesta Prievidza predať pozemok  v k. ú. Prievidza,  parc. č.  5399/6, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 (odčlenený z parc. č. 5399/1 Geometrickým 
plánom č. 265/2010), formou priameho predaja za účelom výstavby dvoch 
obchodných prevádzok, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, ţe 
kúpna zmluva bude uzatvorená aţ po vybudovaní parkovacích plôch a potrebnej 
prekládky chodníka v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného spoločnosťou 
AD Prievidza, s. r. o., kupujúcimi na vlastné náklady a následnom bezodplatnom 
prevedení tejto stavby do majetku mesta Prievidza 

 
 
číslo: 211/11 
Mestská rada       
I .  berie na vedomie                                            

ţiadosť Zberných surovín, a. s., so sídlom Ţilina, Kragujevská ul. č. 3 o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza,  z parc.č.  5403, zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 
pribliţne 1 400 m2, za účelom majetkoprávneho vyporiadania oploteného areálu Zberných 
surovín, na časti ktorého majú vo svojom  vlastníctve  budovu, súp. č. 505-4, 
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II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú.  Prievidza, z parc. č. 5403, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere pribliţne 1 400 m2, za účelom majetkoprávneho 
vyporiadania oploteného areálu Zberných surovín. 
 
 

číslo: 212/11 
Mestská rada       
I .  berie na vedomie                                            

a) návrh MsR na prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc.č.  5403, zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere pribliţne 1 400 m2, pre spol.  Zberné suroviny, a. s., so 
sídlom Ţilina, Kragujevská ul. č. 3 za účelom majetkoprávneho vyporiadania 
oploteného areálu Zberných surovín, na časti ktorého majú vo svojom vlastníctve  
budovu, súp. č. 505-4, 

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 z dôvodu, ţe pozemok tvorí areál 
spoločnosti Zberné suroviny, a.s., je oplotený a na jeho časti sa nachádza objekt vo 
vlastníctve spoločnosti, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť 
a) 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 z dôvodu, ţe pozemok tvorí 
areál spoločnosti Zberné suroviny, a.s., je oplotený a na jeho časti sa nachádza 
objekt vo vlastníctve spoločnosti,  

b) prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc.č.  5403, zastavané plochy a 
nádvoria  vo výmere 1 400 m2, pre spol.  Zberné suroviny, a. s., so sídlom v Ţiline, 
Kragujevská ul. č. 3, za účelom majetkoprávneho vyporiadania oploteného areálu 
Zberných surovín, na časti ktorého majú vo svojom vlastníctve budovu, súp. č. 505-4,  
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s výškou nájmu 3,50 €/m2/rok 
s tým, ţe spoločnosti bude vyúčtovaná náhrada za doterajšie neoprávnené uţívanie 
pozemku vo vlastníctve mesta so spätnou platnosťou 3 roky.  
 
 

číslo: 213/11 
Mestská rada       
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Barbory Antolovej, bytom Prievidza, Remeselnícka 554/19, o dlhodobý prenájom, 
resp. kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza,  a to:  

- dvoch pavilónov ZŠ na ul. S. Chalupku   - súpis. č. 312 na pozemkoch, parc. č. 791/2,   

             zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria ,  
- pozemkov, parc. č. 791/2, zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 449 m2, parc. č. 791/3, 

zastavané plochy a nádvoria , vo výmere 577 m2,  spolu pozemky pod stavbami vo 

výmere 1026 m2   a časť priľahlého pozemku, z parc. č. 791/4, zastavané plochy a 

nádvoria , vo výmere  pribliţne 1 600 m2,  za účelom vybudovania domova dôchodcov 

s kapacitou cca 60 lôţok, 

II.  odporúča primátorke mesta 
vyvolať stretnutie so ţiadateľkou p. Barborou Antolovou ohľadom kúpy nehnuteľností za 
účelom vybudovania domova dôchodcov z dôvodu získania bliţších informácií o zámere. 
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číslo: 214/11 
Mestská rada       
I. berie na vedomie  

ţiadosť spoločnosti  EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1,  
o dlhodobý prenájom častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, zastavané 
plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 
pribliţne 62 m2, na obdobie 30 rokov,  za účelom vybudovania parkovacích plôch 
k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve ţiadateľa na parc. č. 
2113/7; 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  
2113/3, zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom vybudovania 
parkovacích plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve 
spoločnosti EASYTRAVEL, s. r. o., na parc. č. 2113/7. 
 

číslo: 215/11 
Mestská rada       
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1, o kúpu 
častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, zastavané plochy a nádvoria a z parc. 
č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere pribliţne 62 m2, za účelom 
vybudovania parkovacích plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo 
vlastníctve ţiadateľa na parc. č. 2113/7; 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  
2113/3, zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom vybudovania 
parkovacích plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve 
spoločnosti EASYTRAVEL, s. r. o., na parc. č. 2113/7. 
 

číslo: 216/11 
Mestská rada       
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť Michala Fabiša, bytom Bojnice, Lúčky 1244/18/3, o prenájom častí pozemkov v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. č. 2122/1 a z 2120/1, spolu vo výmere 8,5 m2, za účelom 
umiestnenia detskej trampolíny a detskej šmýkaly na Námestí slobody v Prievidzi, pri 
terase prevádzky – Fun Caffe počas letnej sezóny s tým, ţe trampolína a šmýkala budú 
slúţiť pre deti zákazníkov Fun Caffe; 

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  z dôvodu, 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, nakoľko Michal Fabiš poskytuje v letnom období občerstvenie v kultúrnom 
prostredí a vzhľadom na skutočnosť, ţe predmet nájmu je svojím umiestením 
bezprostredne priľahlý k prevádzke Fun caffe a vonkajšiemu sedeniu; 

II.       odporúča MsZ 
a) 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  z dôvodu, 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, nakoľko Michal Fabiš poskytuje v letnom období občerstvenie v kultúrnom 
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prostredí a vzhľadom na skutočnosť, ţe predmet nájmu je svojím umiestením 
bezprostredne priľahlý k prevádzke Fun caffe a vonkajšiemu sedeniu, 

b) schváliť pre Michala Fabiša, Bojnice, Lúčky 1244/18/3 prenájom častí pozemkov v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 2122/1 a z 2120/1 spolu vo výmere 8,5  m2 na Námestí slobody, za 
účelom umiestnenia detskej trampolíny a detskej šmýkaly  pri terase prevádzky – Fun 
Caffe počas letnej sezóny, s výškou nájmu 0,066 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou, ţe v prípade potreby  mesta Prievidza 
bude nájomca povinný pozemky uvoľniť. 

 
číslo: 217/11 
Mestská rada       
I. berie na vedomie 

ţiadosť Anny Petrášovej - AMPA, Konvalinková ul. č. 13, Prievidza: 
a) o zmenu situovania terasy podľa situačného nákresu, umiestnenú na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2, 
b) o umiestnenie detskej trampolíny, o rozlohe 9 m2, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2 s tým, ţe trampolína 
bude slúţiť pre deti zákazníkov kaviarne počas prevádzkových hodín; 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť ţiadosť Anny Petrášovej - AMPA, Konvalinková ul. č. 13, Prievidza 
a) o zmenu situovania terasy podľa situačného nákresu, umiestnením na časti pozemku 

v k. ú. Prievidza, parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2, 
b) o umiestnenie detskej trampolíny, o rozlohe 9 m2, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, 

parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2, s tým, ţe trampolína 
bude slúţiť pre deti zákazníkov kaviarne počas prevádzkových hodín. 

 
číslo: 218/11 
Mestská rada       
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Anny Petrášovej – AMPA, Prievidza, Konvalinková 13,  o zmenu nájmu pozemku 
na umiestnenie vonkajšieho sedenia, pred prevádzkou „Cukráreň u Laca“ na Námestí 
slobody v zmysle Nájomnej zmluvy č. 14/2003 v znení     Doplnku č. 1, a to zo sezónneho 
na celoročné, 

II.         odporúča primátorke mesta  
v spolupráci s architektom mesta zabezpečiť vypracovanie funkčných a estetických 
regulatívov vonkajších sedení na Námestí slobody v Prievidzi. 

 
číslo: 219/11 
Mestská rada       
I.          berie na vedomie 

ponuku Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11,  na odovzdanie 
parkovacích miest do majetku mesta Prievidza, za symbolické 1  €, ktoré vybudoval na 
vlastné náklady v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009 na Ul. I. Bukovčana; parkovacie 
miesta sú vybudované na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č . 5046/9 vo výmere 210 m2, 
ktorý bol Geometrickým plánom č. 139/2010 odčlenený z parc. č. 5066/1, 5046/1 
a 5086/1; na parkovacie miesta bolo dňa 24.05.2010 vydané kolaudačné rozhodnutie; 

II.          odporúča MsZ  
bezodplatne prevziať do majetku mesta Prievidza stavbu - parkovacie miesta, 
vybudované na vlastné náklady Petrom Horváthom, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 
40/11, v celkovej hodnote 18 121,72 €; parkovacie miesta sa nachádzajú sa na Ul. I. 
Bukovčana, na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5046/9 vo výmere 210 m2, zameraného 



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

13 

Geometrickým plánom č. 139/2010, ktoré sú bliţšie špecifikované v situácií vypracovanej 
spoločnosťou AD Prievidza, s. r. o., Prievidza. 

 
číslo: 220/11 
Mestská rada       
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11,  o odpustenie nájomného 
za rok 2010 vo výške 582,00 €, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009; na prenajatom 
pozemku na Ul. I. Bukovčana vybudoval na vlastné náklady parkovacie miesta k objektu 
na parc. č. 5086/62, na ktoré bolo dňa 24.05.2010 vydané kolaudačné rozhodnutie; 
dôvodom ţiadosti je skutočnosť, ţe parkovacie miesta slúţia verejnosti; 

II.         neodporúča primátorke mesta 
odpustiť nájomné za rok 2010 v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009 Petrovi Horváthovi, 
bytom Prievidza. 

 
číslo: 221/11 
Mestská rada       
I.          berie na vedomie 

ponuku Zdenka Beljanského, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa 35,  na bezodplatné 
odovzdanie stavby – spevnenej plochy piatich parkovacích miest do majetku mesta 
Prievidza, vybudovanej na Ul. J. Francisciho v Prievidzi, na časti parc. č. 5010 vo výmere 
68,5 m2 podľa situačného zakreslenia parkovacích plôch s vyčlenením ich výmery, 
vypracovaného Ing. Svatoslavom Váţanom – SAP, Bojnice, ktoré vybudoval na vlastné 
náklady v zmysle podmienok Kúpnej zmluvy č. 86/05 zo dňa 06.12.2005; 

II. odporúča MsZ 
schváliť bezodplatné prevzatie stavby – spevnenej plochy piatich  parkovacích miest, 
vybudovaných na vlastné náklady Zdenkom Beljanským, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa 
35, v celkovej hodnote 4163,95 € do majetku mesta Prievidza; 
parkovacie miesta sa nachádzajú sa na Ul. J Francisciho, na časti pozemku v  k. ú. 
Prievidza, parc. č. 5010 vo výmere 68,5 m2, na základe situačného zakreslenia 
parkovacích plôch s vyčlenením ich výmery, vypracovaného Ing.  Svatoslavom Váţanom 
– SAP, Bojnice. 

 
číslo: 222/11 
Mestská rada       
I.          berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe uznesenia  MsR  č. 82/2011 zo dňa 15.02.2011 boli oslovení 
vlastníci  nehnuteľností susediacich s pozemkom parc. č. 1161/4, za účelom zistenia 
záujmu o jeho kúpu, a to v prípade opakovaného zverejnenia  zámeru mesta Prievidza 
predať predmetný pozemok formou priameho predaja, 

 II.        ukladá prednostovi MsÚ  
osloviť pôvodného ţiadateľa spol. BALE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 
389-1 o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 1161/4, vo výmere 80 m2, s návrhom, ţe 
v prípade pretrvávajúceho záujmu  o kúpu pozemku nech predloţia nezávislý znalecký 
posudok na ohodnotenie predmetného pozemku. 
 

číslo: 223/11 
Mestská rada          
I.          berie na vedomie 

ţiadosť Jána Korca o prehodnotenie výšky kúpnej ceny za pozemok v k. ú. Prievidza, pod 
prístavbou k objektu vo vlastníctve ţiadateľa, parc. č. 2565/6, zastavaná plocha vo 
výmere 103 m2,  schváleného na predaj uznesením MsZ č. 18/10 zo dňa 26.01.2010 



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

14 

formou priameho predaja, minimálne za cenu 100 €/m2, pričom Ján Korec navrhuje cenu  
51 €/m2, 

II.         neodporúča MsZ 
vyhovieť ţiadosti Jána Korca, bytom Prievidza  o zníţenie kúpnej ceny zo 100 €/m2 na 51 
€/m2, 

III. ukladá prednostovi MsÚ   
informovať ţiadateľa Jána Korca o stanovisku MsR s tým, ţe pokiaľ nesúhlasí 
s odkúpením pozemku za cenu vo výške min. 100 €/m2 v zmysle uzn. MsZ č. 18/10 zo 
dňa 26. 1. 2010, bude mu vyúčtovaný doplatok za neoprávnené uţívanie pozemku vo 
vlastníctve mesta vo výške 5 €/m2/rok so spätnou platnosťou 3 roky a uzatvorená 
nájomná zmluva na pozemok mesta pod prístavbou k objektu v jeho vlastníctve, parc. č. 
2565/6, zastavaná plocha vo výmere 103 m2, s výškou nájomného 5 €/m2/rok. 

 
číslo: 224/11 
Mestská rada          
I.          berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, 
o odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,92 €, nakoľko ţiadateľ si nie je vedomý 
porušenia zmluvných podmienok, na základe ktorých si mesto Prievidza v zmysle čl. VIII. 
Kúpnej zmluvy č. 44/08 uplatňuje zmluvnú pokutu; 

II. neodporúča MsZ 
schváliť odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,92 € pre spoločnosť JIMBO Invest, 
s. r. o., Prievidza na základe Kúpnej zmluvy č. 44/08.  

 
číslo: 225/11 
Mestská rada          
I.          berie na vedomie 

informácie týkajúce sa výstavby „Bytového domu 2x8 b.j.“ na sídlisku Zapotôčky 
v Prievidzi, ktorú plánuje realizovať v zmysle memoranda na výstavbu bytov investor 
Zdenko Beljansky; 

II.  ukladá prednostovi MsÚ 
vyvolať pracovné stretnutie za účasti investora, právnika mesta, pov. vedúcej odboru 
výstavby a regionálneho rozvoja, zástupcov VVO č. III, predsedu komisie dopravy, 
výstavby, ÚP a ŢP  k výstavbe „Bytového domu 2x8 b.j.“, na sídlisku Zapotôčky 
v Prievidzi. 

 
číslo: 226/11 
Mestská rada          
I.          berie na vedomie 

a) poţiadavky na opravu športových ihrísk na Ul. E. M. Šoltésovej v Prievidzi a v školskom 
areáli na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, 
b) informáciu, ţe poţiadavky na opravu športového ihriska na Ul. E. M. Šoltésovej 
v Prievidzi budú v blízkej dobe zrealizované a finančné prostriedky uvoľnené z rozpočtu 
mesta Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
riešiť poţiadavku na opravu ihriska v školskom areáli na Ul. P. Dobšinského v spolupráci 
s vedením ZŠ na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi. 

 
číslo: 227/11 
Mestská rada          
I. berie na vedomie 

a) návrh Ing. Richarda Takáča na zrušenie jeho členstva v komisii športu;  
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b) záujem MUDr. Mariána Jakubisa o členstvo v komisii športu; 
II. odporúča MsZ 

a) zrušiť členstvo Ing. Richarda Takáča v komisii športu, 
b) zvoliť MUDr. Mariána Jakubisa za člena komisie športu. 

 
číslo: 228/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej 
škole  “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II. odporúča MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole“, 

ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 13 200 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 

číslo:  229/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“ 

a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               
II.        odporúča MsZ  

schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“, ktorý je 

realizovaný I. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 7 000 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  230/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“ 
a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča  MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“, ktorý je realizovaný  

ZŠ na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 9 550 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  231/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi, 

b) odporúčanie výberovej komisie pre primátorku mesta -  navrhnúť Mestskému 
zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Petru Štefánikovú; 

II. odporúča  primátorke mesta  
navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania 
Mgr. Petru Štefánikovú dňom  1. 6. 2011. 
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číslo:  232/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) pozvanie  na Slávnosti mesta Šumperk  v ČR v dňoch 3. – 5. júna 2011, 
b) pozvanie na Slávnosti športu do Luserna San Giovanni  v Taliansku v dňoch 28. a 

29. mája 2011, 
c) pozvanie na Dni mesta Jastrzebie Zdroj  v Poľsku v dňoch 18. – 19. júna 2011, 
d) zloţenie delegácií  na návštevy partnerských miest, 

II. odporúča primátorke mesta 
úhradu nutných nákladov ( preprava, diéty na čas strávený cestou tam a späť, poistenie ) 
pre členov delegácií mesta z rozpočtu mesta na vycestovanie do Šumperka v ČR, 
Luserna San Giovanni v Taliansku a Jastrzebie Zdroj v Poľsku. 

 
 
číslo:  233/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza ku kamennej „Soche 
sv. Jána Nepomuckého“ a  „Soche na stĺpe - Panna  Mária Immaculata“ a k ich obnove  

II.     odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie kamennej „Sochy sv. Jána Nepomuckého“ a  
„Sochy na stĺpe - Panna  Mária Immaculata“ a ich  získanie do majetku mesta Prievidza 
s tým, ţe mesto Prievidza zabezpečí ich reštaurovanie, pričom finančné prostriedky na  
obnovu budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza po uskutočnení verejného 
obstarávania na reštaurátorské práce,       

III.         odporúča primátorke mesta   
uplatniť vlastnícke právo mesta Prievidza ku kamennej „Soche sv. Jána Nepomuckého“ a  
„Soche na stĺpe - Panna  Mária Immaculata“.  

 
 
číslo:  234/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh na prípravu VZN mesta Prievidza o pamätihodnostiach mesta, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 
 pripraviť návrh VZN mesta Prievidza o pamätihodnostiach mesta. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 05. 2011 
od  187 do 234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ............................................................ 
          Marcel Dobrovodský     MUDr. Dušan Magdin 

     overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  25. 5. 2011  


