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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 7. 2012 
  od 289 do 296 

 
 
 

289. Vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj hnuteľného majetku – osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia Combi 

290. Ekonomická analýza mestskej rekreačnej chaty Mraznica vo Veľkej Lehôtke 
291. Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi 
292. Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia 
293. Riešenie problematiky s dodávkou elektrickej energie na Námestí slobody v Prievidzi 
294. Riešenie odstránenia havarijného stavu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke                 

Ul. Matice slovenskej a Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi 
295. Umiestnenie a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi 
296. Riešenie vlastníckych vzťahov ku kaplnke na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 7. 2012 
  od 289 do 296 

 
číslo: 289/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na základe opakovane zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného 
majetku - osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi za najvyššiu ponuku, 
minimálne však za cenu 800,00 € v zmysle uznesení MsR č. 471/11 zo dňa 06.12.2011, 
č. 138/12 zo dňa 17.04.2012 a č. 225/12 zo dňa 12.06.2012, bolo v stanovenom termíne 
doručených deväť obálok, a to: 

1. Jozef Baťo, Ul. P. Dobšinského 22/6, Prievidza, s cenovou ponukou 901,00 €, 
2. Anton Fabian, Necpalská cesta 26, Prievidza, s cenovou ponukou 1 100,00 €, 
3. Róbert Stančík, Pravenec 351/A2, s cenovou ponukou 1 000,00 €, 
4. Peter Jankov, Dlhá ul. 18/5, Prievidza, s cenovou ponukou 850,00 €, 
5. Marián Beňačka, Dúbravská ul. 13/1, Prievidza, s cenovou ponukou 1 550,00 €, 
6. Mgr. Milan Krajčovič, Horné Lefantovce 279, s cenovou ponukou 1 125,00 €, 
7. Juraj Rybanský, Horné Vestenice 138, Nitrica, s cenovou ponukou 1 155,00 €, 
8. Vladimír Šuhajda, Gumárenská 330/2, Dolné Vestenice, s cenovou ponukou    

1 001,00 €, 
9. Viera  Zelená, 1. mája 388/8, Lehota pod Vtáčnikom, s cenovou ponukou     

1 650,00 €; 
II. odporúča primátorke mesta 

predať hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo Škoda OctaviaCombi 1,9 TDi, EVČ 
PD X 154, Viere  Zelenej, 1. mája 388/8, Lehota pod Vtáčnikom, za najvyššiu cenovú 
ponuku, t. j. za cenu 1 650,00 €. 
V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s Vierou Zelenou, nastupuje ako 
kupujúci účastník s 2., resp. s 3. najvyššou cenovou ponukou. 

 
číslo: 290/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Ekonomickú analýzu mestskej rekreačnej chaty Mraznica, Veľká Lehôtka,  
II. odporúča primátorke mesta 

s účinnosťou od 1. 9. 2012 stanoviť poplatok za ubytovanie za 1 deň pobytu na rekreačnej 
chate Mraznica vo Veľkej Lehôtke takto: 
a) v dňoch piatok, sobota, nedeľa:  
- zamestnanci mesta (pracovníci MsÚ, MsP) a ich rodinní príslušníci a poslanci MsZ 

v Prievidzi:  12,00 €/1 deň 
-  ostatní klienti: 45,00 €/1 deň 
b) v dňoch pondelok až štvrtok:  
-  poskytnúť zľavu vo výške 40%  za podmienky, že klient uhradí poplatok za ubytovanie 
za všetky štyri dni,  
c) v období od 20. 12. do  5.1., počas veľkonočných sviatkov  a v čase od 1. 7. do 31. 8. 
daného roku zľavu neposkytnúť. 
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číslo: 291/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o potrebe rozšírenia verejného osvetlenia 
v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do návrhu II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 finančné prostriedky vo 
výške 10 000,00 € na rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi v týchto častiach mesta: 
- Námestie J. C. Hronského pred hotelom Magura, 
- chodník spájajúci Ulicu stavbárov a Ul. T. Vansovej, 
- chodník od Ul. P. Dobšinského smerom k Pošte 6. 

 
číslo: 292/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o potrebe zabezpečenia projektovej 
dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia v rámci jednotlivých lokalít mesta,  

II. žiada konateľa spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza  
vyhlásiť  verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného 
osvetlenia v meste Prievidza. 
 

číslo: 293/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza  na riešenie problematiky s dodávkou elektrickej 
energie počas konania príležitostných akcií a trhov na Námestí slobody v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta 
zaradiť do návrhu II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 finančné prostriedky vo 
výške 10 000,00 € na výmenu dvoch rozvádzačov, projektovú dokumentáciu prípojky 
a realizáciu novej prípojky elektrickej energie na Námestí slobody v Prievidzi.   

   
číslo: 294/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o potrebe odstránenia havarijného stavu 
cestnej svetelnej signalizácie  umiestnenej na križovatke Ulice Matice slovenskej a Náb. 
sv. Cyrila v Prievidzi,  

II. žiada zástupcu primátorky mesta a ukladá právnej kancelárii 
 rokovať so Slovenskou správou ciest  ohľadom odstránenia havarijného stavu cestnej 
svetelnej signalizácie  umiestnenej na križovatke Ulice Matice slovenskej a Náb. sv. Cyrila 
v Prievidzi,  

III. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť vlastnícky vzťah  k cestnej svetelnej signalizácii umiestnenej na križovatke Ul. 
Matice slovenskej a Náb. sv. Cyrila v Prievidzi  s termínom do 31. 8. 2012. 
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číslo: 295/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza o predpokladaných nákladoch na umiestnenie a 
prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta 
a) zabezpečiť umiestnenie a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody 
v Prievidzi v období jedného mesiaca počas zimnej sezóny 2012/2013, 
b) zaradiť do návrhu II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 finančné prostriedky 
vo výške 18 100,00 € na zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody 
v Prievidzi (umiestnenie, montáž, demontáž atď.), 
c) zaradiť do návrhu II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 finančné prostriedky 
vo výške 11 000,00 € na prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody 
v Prievidzi počas jedného mesiaca v zimnom období 2012/2013;  

III. žiada zástupcu primátorky mesta a konateľa spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza 
preveriť možnosť využitia bývalého dreveného roštu, ktorý sa umiestni pod mobilnú 
ľadovú plochu,  

IV.       ukladá prednostovi MsÚ 
osloviť majiteľov vybraných prevádzkových jednotiek umiestnených v okolí Námestia 
slobody v Prievidzi s možnosťou umiestnenia reklamy na mantineloch okolo mobilnej 
ľadovej plochy, prípadne  ambulantného predaja občerstvenia v priestoroch námestia 
počas prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy.  

 
číslo: 296/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu právnej kancelárie  vo veci riešenia vlastníckych vzťahov ku kaplnke  
na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi,  

II. ukladá právnej kancelárii 
predložiť do orgánov mesta návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta - kaplnky na 
Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi  do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Prievidza 
spôsobom v zmysle dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 
  

 

 

 

5 

Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 24. 7. 2012 
  od 289 do 296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................    ............................................................ 
Marcel Dobrovodský         Ing. Petra Kobetičová 
       overovateľ I.                          overovateľ II. 

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


