UZNESENIA
MESTSKEJ RADY

Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 7. 4. 2015
od 190 do 192

190.
191.
192.

Informácia ohľadom rekonštrukcie Námestia J. C. Hronského v Prievidzi
Odporučenie na vyvodenie záverov z nedosledovania prípravy rekonštrukcie Námestia
J. C. Hronského v Prievidzi
Vyhodnotenie OVS – areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi
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MESTSKEJ RADY
Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 7. 4. 2015
od 190 do 192
číslo: 190/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu ohľadom rekonštrukcie Námestia J. C. Hronského v Prievidzi,
II.
ukladá prednostovi MsÚ
pripraviť kalkuláciu obnovy spevnenej plochy medzi hotelom Magura a Námestím J. C.
Hronského s doplnením osvetlenia v dvoch alternatívach:
- obnova spevnenej plochy s použitím betónovej dlažby (rovnaká dlažba ako na
námestí),
- obnova spevnenej plochy s požitím betónovej dlažby s rozšírením zelene
a zaradiť finančné prostriedky na realizáciu obnovy spevnenej plochy do návrhu
I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 s termínom do 10. 4. 2015.
číslo: 191/15
Mestská rada
I.
odporúča primátorke mesta
prerokovať v škodovej komisii nedosledovanie prípravy rekonštrukcie Námestia J. C.
Hronského v Prievidzi a podľa odporúčania škodovej komisie vyvodiť závery s postihmi.
číslo: 192/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015
na základe uznesenia MsZ č. 41/15 zo dňa 27.01.2015 o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to areálu bývalej materskej
školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objektu súpisné č. 30192 ( na LV 1 zapísaný
ako materská škola, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku,
parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie a pozemok parcela
registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 4 334 m2, na
podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru;
b)informáciu o doručení troch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, a to:
- RADETON SK, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Kollára 17,
- VOICE, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Dolný Šianec 1,
- FaceHome, s. r. o., so sídlom v Žiline, Ul. A. Bernoláka 13/14;
II.
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe
uznesenia MsZ č. 41/15 zo dňa 27.01.2015 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh
predložila spoločnosť RADETON SK s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Kollára 17,
III.
žiada primátorku mesta
uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou RADETON SK, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul.
J. Kollára 17, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 41/15 zo dňa 27.01.2015 bol
vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:
a) účel využitia: podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru;
b) kúpna cena: vo výške 180 100,00 €;
c) termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 7. 4. 2015
od 190 do 192

................................................
Ing. Jozef Polerecký
overovateľ I.

..................................................
Helena Dadíková
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. prednostu MsÚ
V Prievidzi 7. 4. 2015
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