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Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, v CVČ, v školských
kluboch detí, v ŠJ pri MŠ a pri ZŠ
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
Informácia o účastí zástupcov mesta v radách škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto
Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12.
2015
Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2016
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2015
Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2016
Návrh KaSS v Prievidzi na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza
Žiadosť spol. TSMPD, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
Požiadavka na kosenie futbalového ihriska v Hradci a areálov MŠ spol. TSMPD, s. r. o.
Správa spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom
Prievidza za obdobie 1-12/2015
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2015
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2015 a Hodnotiaca správa o plnení
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
Návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2016, ktoré budú použité na financovanie
kúpy budovy SLSP
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Žiadosť spol. Realitus, s.r. o., o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny
a doplnky č. 4 Územného plánu IBV Terasy
Návrh Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Zdravý človek – zdravá spoločnosť“
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Energia z prírody na dosah“
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Požiadavka na informácie o zámeroch TSK s objektom bývalej polikliniky na sídlisku Píly
Žiadosť Jany Bírešovej o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Dagmar Marcinekovej o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. PEV, s. r. o., o doplnenie uzn. MsZ č. 372/15 – rozšírenie vec.bremena
Žiadosť spol. Telekomunik, s. r. o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Anny Petrášovej o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. DSI DATA, s. r. o., o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec.br.
Žiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Zumera Kučeru o nájom pozemku
Žiadosť Otta Fábrika o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. PJK, s. r. o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Anny Petrášovej Ampa o povolenie umiestniť letnú terasu v pôvodnom
prevedení pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2
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Žiadosť Radovana Hanzela Greenbox o úpravu výmery prenajatého pozemku
Stanovisko JUDr. Eleonóry Kohajdovej k výpovedi z nájmu
Stanovisko JUDr. Jána Lacka k výpovedi z nájmu
Žiadosť Mariána Griča MOTOPRES o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. SAXES, s. r. o., o rozšírenie predmetu nájmu
Žiadosť spol. Caffe Trieste Prievidza, s. r. o., o nájom pozemku
Žiadosť FUN CAFFE, s.r.o., o nájom častí pozemkov
Žiadosť Spojenej školy internátnej o nájom nebyt. priestorov
Žiadosť Jána Mihálika o nájom pozemkov
Žiadosť Petra Mokrého o nájom častí pozemkov
Žiadosť Romana Jaška o nájom pozemku
Stanovisko spol. Olýra, s.r.o., k výpovedi z nájmu
Stanovisko Ing. Pavla Ondra k zmene výšky nájomného
Žiadosť Stanislava Lihotského o nájom časti pozemku
Žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 74/13 (VIP invest, s.r.o.)
Žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s. r. o., o nájom pozemku
Žiadosť Ľubomíra Mezeia L-Trade o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. Stavba Plus, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. 2brothers, s. r. o., o nájom časti pozemkov
Informácia o stave vlastníckych vzťahov pod komunikáciou „Cesta na Púšť“
Žiadosť Márii Šimurkovej o predĺženie nájomnej zmluvy
Návrh na majetkoprávne usp. nehnuteľností za účelom rozšírenia súčasného cintorína
Žiadosť spol. MH Invest II, s.r.o., o nájom pozemkov v PP vo vlastníctve PD Invest, s.r.o.
Žiadosť spol. MH Invest II, s.r.o., o nájom pozemkov v PP vo vlastníctve mesta Prievidza
Žiadosť Bohunky Jurovýchovej st. o kúpu pozemku
Žiadosť Bohunky Jurovýchovej o kúpu pozemku
Žiadosť Ľubomíra Kováča a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Otta Fitzela a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Ing. Daniela Mačuhu o kúpu pozemku
Žiadosť Ľudovíta Drobného a Viery Moždženovej o kúpu pozemku
Žiadosť Karola Wittemanna a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť spol. Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., o kúpu časti pozemku
Žiadosť Jakuba Mella o zníženie kúpnej ceny nehnuteľnosti
Žiadosť Marty Bohovičovej o kúpu pozemkov
Žiadosť Stanislava Oboňu a manž. o kúpu pozemkov
Žiadosť Miroslava Kuruca o kúpu pozemkov
Žiadosť Mgr. Andreja Benzíra o kúpu pozemku
Žiadosť Zlaty Mrázikovej o kúpu pozemkov
Žiadosť Jiřího Horského a manž. o kúpu pozemkov
Žiadosť Jána Ťapušíka, Jozefa Ťapušíka a Dariny Králikovej o kúpu pozemkov
Žiadosť Jany Madajovej o kúpu časti neb. priestoru
Žiadosť Róberta Dadíka o kúpu časti neb. priestoru
Žiadosť LK Consulting, s. r. o., o kúpu resp. nájom pozemkov
Žiadosť Ing. Igora Cesneka a manž. o kúpu resp. nájom pozemkov
Žiadosť spoločnosti B&Š HoReCa, s.r.o., o kúpu pozemku
Návrh na predaj pozemku formou OVS – parc. č. CKN 370/45
Žiadosť spol. ELEKTRO-MLM, s. r. o., o kúpu pozemku
Návrh na predaj pozemku formou OVS – CKN č. 528/156
Žiadosť spol. MAVICO, s. r. o., o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. LIDL Slovenská republika, v. o.s., o kúpu časti pozemku
Návrh mesta o zriadenie vecného bremena spoloč. LIDL Slovenská republika, v. o. s.
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Žiadosť Mariána Hučína o nájom pozemku
Žiadosť Radomíra Ondrášeka o nájom pozemku
Žiadosť Vladimíra Uhliara a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Jána Kiripolského o kúpu pozemku
Žiadosť spol. DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., o kúpu časti pozemku
Žiadosť Eleny Bokrošovej o kúpu pozemku
Informácia o neplnení zmluvných povinností zo zmluvy uzatv. s Annou Petrášovou
Žiadosť Jozefa Kotlára a manž. o kúpu bytu
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 37/16
Návrh na zmenu uzn. MsZ. č. 283/15
Žiadosť Jána Mokrého a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Eleonóry Paulenovej o kúpu pozemku
Opakovaná žiadosť Márie Havaldovej a Evy Stankovej o vydanie bezdôvodného
obohatenia
Žiadosť Márie Havaldovej a Evy Stankovej o navýšenie kúpnej ceny
Ponuka Ing. Petra Kiabu na využitie predkupného práva
Žiadosť Gabriely Gatialovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť Petra Páleša o kúpu pozemku
Informácia o stave diela „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi s vodnými prvkami“
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 224/97
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 19. 4. 2016
od 127 do 232
číslo: 127/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách s pripomienkou
na formuláciu pre ŠJ ZŠ v §8 ods. 2, §9 ods. 2 a 4, § 11 ods. 2 rovnako:
„Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca, za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ, vedený
v banke (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti)“.
číslo: 128/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
Prievidza s pripomienkami:
a) V článku 2, v § 3, bod 5. – na konci vety „sumu 2,00 €/hodina“ nahradiť
„sumu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov“,
b) V článku 3, v § 13, bod 6. – na konci vety sumu „1,00 €/jedno pranie/klient“
sumou „5,00 €/mesiac.“

v meste

v meste
textom:
nahradiť

číslo: 129/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informácia o účasti zástupcov mesta v radách škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto,
II.
ukladá prednostovi MsÚ
pripraviť do orgánov mesta v mesiaci máj 2016 návrh na zmenu zástupcov mesta v
radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, v závislosti od ich
účasti na zasadnutiach.
číslo: 130/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12.2015,
II.
odporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31. 12.2015.
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číslo: 131/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016,
II.
odporúča MsZ
schváliť I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016.
číslo: 132/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za rok 2015,
II.
odporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského
strediska v Prievidzi za rok 2015,
III.
odporúča MsZ
uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi
vyrovnať stratu vo výške – 15.576,35 € z hlavnej činnosti z roku 2015 zo zisku z
podnikateľskej činnosti za rok 2015, ktorý bol vo výške + 15.940,62 €.
číslo: 133/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh I. zmeny rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2016,
II.
odporúča MsZ
schváliť I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku
2016 vo výške:
Príjmy
619 897,00 €
v tom prevádzkové dotácie
423 091,00 €
Výdavky
619 897,00 €
III.
odporúča MsZ
určiť v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2016 po I. zmene rozpočtu KaSS:
1)
limit na mzdy, platy a služobné príjmy
231 337,00 €
2)
výdavky na reprezentačné
300,00 €
3)
príspevok na prevádzku od zriaďovateľa
423 091,00 €
číslo: 134/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh KaSS v Prievidzi na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza
v celkovej výške 15.933,76 € v zmysle zápisu zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej
komisie KaSS zo dňa 15. 1. 2016.
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číslo: 135/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti TSMPD, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 73 323,00 € s tým, že
záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti TSMPD, s.r.o., jediným spoločníkom
mestom Prievidza o sumu 73 323,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad
preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
číslo: 136/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavku na zabezpečovanie kosenia futbalového ihriska v Hradci a areálov
materských škôl mesta Prievidza spoločnosťou TSMPD, s. r. o.,
II.
odporúča primátorke mesta
zaradiť do passportu verejnej zelene futbalové ihrisko v Hradci a časť areálu Základnej
školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi – futbalové ihrisko,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
v spolupráci s konateľom spol. TSMPD, s. r. o., a konateľom spol. SMMP, s. r. o.,
zvážiť zabezpečovanie správy a údržby verejnej zelene v areáloch škôl a školských
zariadení mesta Prievidza.
číslo: 137/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza za obdobie 1-12/2015,
II.
odporúča MsZ
schváliť vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta vo výške
40.299,02 € a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov v zmysle
predloženého návrhu vyúčtovania vo výške 85.325,28 €.
číslo:138/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2015 spracovanú
mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami –
základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre seniorov,
II.
odporúča MsZ
schváliť správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2015
spracovanú mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými
organizáciami – základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre
seniorov.
číslo: 139/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2015 a Hodnotiacu správu o plnení
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015,
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II.

odporúča MsZ
schváliť
a) výsledok celkového hospodárenia mesta za rok 2015, ktorým bol zostatok
finančných prostriedkov vo výške 1 488 511 €
celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške
31 047 092 €
celkové výdavky čerpalo mesto vo výške
29 558 581 €
schodok rozpočtu vo výške 300 898,73 € bol zistený podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p bol v rozpočtovom roku 2015
vysporiadaný z finančných operácií
bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške
bežné príjmy
bežné výdavky

1 080 450 €
24 264 276 €
23 183 826 €

kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky

- 1 381 349 €
1 980 887 €
3 362 236 €

b) zostatok finančných operácií vo výške
príjmové finančné operácie dosiahli výšku
výdavkové finančné operácie dosiahli výšku

1 789 410 €
4 801 929 €
3 012 519 €

c) usporiadanie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelových finančných
prostriedkov, ktoré sa vylučujú zo zostatku finančných prostriedkov mesta k 31. 12.
2015 v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. spolu vo výške
172 082,07 €, a ktoré budú použité v rozpočte v roku 2016:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené pre školstvo spolu vo výške
26 101,20 €,
- ostatné nevyčerpané účelové finančné prostriedky:
- na rekonštrukciu mestskej športovej haly vo výške 60 000,00 €,
- na výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom vo výške 82 347,00 €,
- zostatok príjmu za vyseparovaný odpad z ENVI Paku vo výške 1 824,67 €,
- z darov na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia vo výške 364,05 €,
- z darov na účet sociálnej pomoci vo výške 1 000,00 €,
- z dotácie zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov vo výške 115,41 €,
- odvod výnosov z dotácií do ŠR vo výške 329,74 €,
d) zostatok finančných operácií v sume 1 789 409,82 € po vysporiadaní prebytku
bežné rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu v sume 300 898,73 € a odpočítaní
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov v sume
172 082,07 € navrhujeme použiť na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 1 316 429,02 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
v z. n. p.
e) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2015.
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číslo: 140/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016;
II.
odporúča MsZ
zrušiť Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 13.1.2016 schválené v kompetencii primátorky
mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta;
III.
odporúča MsZ
schváliť
a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016:
Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

1 782 038 €
181 494 €
134 000 €
1 466 544 €

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

1 782 038 €
409 425 €
1 372 478 €
135 €

pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

31 116 374 €
24 741 929 €
2 319 350 €
4 055 095 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

31 116 374 €
23 971 060 €
5 744 805 €
1 400 509 €

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2016 v zmysle I. zmeny rozpočtu
takto:
1. zníženie použitia Rezervného fondu vo výške 67 648 € :
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku;
2. zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 1 239 901 €, v tom:
- rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične –
spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške 43 648 €;
- rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov telocvične – spolufinancovanie mesta (ZŠ
S.Chalupku) vo výške 24 000 €;
- splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške 141 888 €;
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – RO školstvo vo výške
6 671 €;
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 – MŠ a ŠJ MŠ vo výške
12 751 €;
- kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 – Zariadenie pre
seniorov vo výške 785 €;
- splátky úveru z r. 2010 (kapitálové výdavky) vo výške 132 000 €;
- splátky úveru z r. 2012 (kapitálové výdavky) vo výške 96 000 €;

7

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
- splátky úveru z r. 2013 (kapitálové výdavky) vo výške 184 800 €;
- splátky úveru z r. 2014 (kapitálové výdavky) vo výške 154 284 €;
- splátky úveru z r. 2015 (kapitálové výdavky) vo výške 24 486 €;
- vklad do základného imania TSMPD, s.r.o. na náklady spojené s prechodom
komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu
a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške 58 588 €;
- vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad – projekt, realizácia vo výške
360 000€;
3. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 912 €, v tom:
- splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 190 €;
- splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 722 €.

číslo: 141/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú použité
na financovanie kúpy budovy SLSP;
II.
odporúča MsZ
schváliť prijatie úverových zdrojov spolu v roku 2016 vo výške 700 000 €, ktoré budú
použité na financovanie kúpy budovy SLSP;
III.
odporúča MsZ
splnomocniť primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru
a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.
číslo: 142/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza s pripomienkami:
1. V § 12 ods.1 sa dopĺňa písm. c) v znení: “u zmluvných partnerov mesta vykonávajúci
zber na zberných miestach“
2. V § 13 ods. 1písm.b) bod2) sa znenie textu „§ 81 odst.20)“ mení na „ § 81 ods.21)“
3. V § 14 ods.3 sa za slovo na konci vety „na domácnosť“ dopĺňa text: „ s objemom 400 –
1000 litrov“
4. Názov prílohy č.5 „Zoznam elektrozariadení podľa kategórie a druhov elektroodpadu“ sa
mení na „ Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu
elektrozariadenia a definíciu elektroodpadu z domácnosti“, pričom zoznam
elektrozariadení bol zosúladený s vyhláškou č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
a) zabezpečiť prostredníctvom doručovateľov rozhodnutí o vyrubení miestnych daní
a poplatku za komunálny odpad stanovisko vlastníkov rodinných domov k veľkosti
prideleného kompostéra mestom (v zmysle návrhu VZN mesta Prievidza č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Prievidza),
b) zabezpečiť medializáciu k téme „separácia odpadu“.
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číslo: 143/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Realitus, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Na karasiny č. 54,
o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu
zóny IBV Terasy,
b) informáciu, že v zmysle uzn. MsZ č. 409/13, MsZ schválilo súhlas s vybudovaním
obojsmernej prístupovej komunikácie s povrchovou štrkovou úpravou podľa platného
stavebného povolenia v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom pre Pavla
Reisa, Na karasiny 54, Prievidza a spol.,
II.
odporúča primátorke mesta
uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenej s Pavlom Reisom a Silviou Reisovou, Na karasiny 54, Prievidza, tak, že
investor bude povinný vybudovať obojsmernú prístupovú komunikáciou s povrchovou
asfaltovou úpravou (nie štrkovou).
III.
odporúča MsZ
po splnení podmienky vybudovania obojsmernej prístupovej komunikácie s povrchovou
asfaltovou úpravou na vlastné náklady žiadateľa, schváliť obstaranie Zmien a doplnkov
č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy, fukčnopriestorový blok č. 22-2-3 na základe
žiadosti spoločnosti Realitus, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Na karasiny č. 54.
číslo: 144/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023),
II.
odporúča MsZ
schváliť Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) ako otvorený dokument
s možnosťou aktualizácie.
číslo: 145/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti... “
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti...“
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 146/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zdravý človek – zdravá spoločnosť“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ
schváliť predloženie projektu s názvom: „Zdravý človek – zdravá spoločnosť“.
číslo: 147/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Energia z prírody na dosah“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
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II.

odporúča MsZ
schváliť predloženie projektu s názvom: „Energia z prírody na dosah“.

číslo: 148/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidzi č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidzi č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
číslo: 149/16
Mestská rada
I.
odporúča primátorke mesta
osloviť Trenčiansky samosprávny kraj vo veci ďalšieho nakladania s nehnuteľným
majetkom – objektom bývalej polikliniky na sídlisku Píly.
číslo: 150/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jany Bírešovej, trvalý pobyt Prievidza, Kvetná ulica 76/4, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2383, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 251 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky
na Kvetnej ulici; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 1,5 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2383, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 251 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky v prospech
vlastníka nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č.2381/3,
č.2382/2 a č. 2381/5 a objektu súpis. č. 76 na parc. č. 2381/3 a parc. č. 2382/2, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
inžinierskych
sietí
a šírky
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,
ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €;
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok:
- realizovať uloženie vodovodnej prípojky pretlakom,
- chodník a cestu uviesť do pôvodného stavu,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie,
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-

umiestniť vodomer na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo vlastníctve
mesta Prievidza).

číslo: 151/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 1297/24A a Petra
Mečiara, spoločný trvalý pobyt Nedožery-Brezany, Družby 683/7, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5546, ostatné plochy s výmerou 481
m2 právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky a právo trvalého prístupu na
účel údržby a opráv; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 12 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5546, ostatné plochy s výmerou 481
m2 právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky a právo trvalého prístupu na
účel údržby a opráv v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov
parcely registra C KN č.5535/1, č. 5535/2, č. 5535/3, č. 5532/74, č. 5532/75 a č.
5532/76, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu
podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí
a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za
podmienok:
- v prípade, že elektrická prípojka bude zasahovať do telesa cestnej komunikácie,
realizovať jej uloženie pretlakom, resp. uviesť komunikáciu do pôvodného stavu,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie,
- umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo vlastníctve
mesta Prievidza).
číslo: 152/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 372/15 zo dňa 25.08.2015 na základe žiadosti
spoločnosti PEV, s. r. o., so sídlom v Žiline, Revolučná 3288/3, zastupujúcej
spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, o rozšírenie vecného bremena o pozemky vo vlastníctve mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza, a to
- parcela registra C KN č. 7844/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m2,
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- parcela registra C KN č. 7844/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 51 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2
(LV č. 9029),
- parcela registra C KN č. 7844/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 51 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 54 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m2,
- parcela registra E KN č. 1613/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2 (LV
9405, spoluvlastnícky podiel 1/2), v predpokladanom rozsahu 360 m2
II.

odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 372/15 zo dňa 25.08.2015 takto:
v časti I. a II. sa za text ..."parcela registra E KN č. 1613/1, orná pôda s výmerou 384 m2
(LV 9405, spoluvlastnícky podiel 1/2)" dopĺňa text
" - parcela registra C KN č. 7844/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 116 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 51 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2
(LV č. 9029),
- parcela registra C KN č. 7844/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 51 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 54 m2,
- parcela registra C KN č. 7844/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 m2 parcela registra E KN č. 1613/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2 (LV
9405, spoluvlastnícky podiel 1/2),“
a v časti II. sa na koniec dopĺňa podmienka, ktorá znie:
"- umiestniť
rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t.
j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza)".

číslo: 153/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Telekomunik, s. r. o., IČO: 36 171 786so sídlom Košice,
Klimkovičova 12, zastupujúcej spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2569/1, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 1 424 m2 a parcela registra E KN č. 3721/1, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 11 441 m2 , umiestnenie inžinierskych sietí –
telekomunikačnej prípojky v rámci realizácie stavby „Telekomunikačná prípojka – TP
Prievidza Stavbárov 56/17 Spektrum“ , t. j. umiestnenie telekomunikačnej siete do
zelene v zemnej ryhe 30 x 60 cm, dláždeného chodníka v zemnej ryhe 20 x 40 cm
a pretlakov miestnych komunikácií (chodník v hĺbke 60 cm, cesta v hĺbke 90 cm), pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 94 m2;
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 2569/1, zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 1 424 m2 a parcela registra E KN č. 3721/1, zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 11 441 m2 umiestnenie inžinierskych sietí - telekomunikačnej
prípojky v rámci realizácie stavby „Telekomunikačná prípojka – TP Prievidza Stavbárov
56/17 Spektrum“ v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80
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-

-

-

-

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2 , vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky 0,5 m
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,
ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €;
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a za podmienok:
uloženie IS realizovať pretlakom popod cestu a chodník,
nespôsobí škodu na nehnuteľnostiach, resp. ju obmedzí na najmenšiu možnú mieru,
pred vstupom na nehnuteľnosť upovedomí vlastníka nehnuteľnosti 15 dní vopred a po
skončení stavebných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu, alebo do stavu
zodpovedajúcemu účelu,
podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie,
umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Prievidza).

číslo: 154/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Matušku 761/6, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
a) parcela registra C KN č. 4996/9, ostatné plochy s výmerou 36 m2, parcela registra C
KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8491 m2 a parcela registra C KN č. 4875/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26102 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
prípojky vody (30 m ), plynovej prípojky (1,3 m), kanalizačnej prípojky (20 m), elektro
prípojky (1 m), prekládky kanalizačnej prípojky (25 m) a prekládky elektr. NN vedenia
(12 m);
b) parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26102 m2 –
vybudovanie parkovacích plôch v rozsahu 28,6 m2,
c) parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8491 m2 – právo prístupu
k plánovanej výstavbe objektu na parc. č. 4996/8 v predpokladanom rozsahu 45,72 m2;
II.
neodporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza
a) parcela registra C KN č. 4996/9, ostatné plochy s výmerou 36 m2, parcela registra C
KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8491 m2 a parcela registra C KN č. 4875/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26102 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
prípojky vody, plynovej prípojky, kanalizačnej prípojky, elektro prípojky, prekládky
kanalizačnej prípojky a prekládky elektr. NN vedenia;
b) parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26102 m2 –
vybudovanie parkovacích plôch v rozsahu 28,6 m2,
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c) parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8491 m2 – právo prístupu
k plánovanej výstavbe objektu na parc. č. 4996/8.
číslo: 155/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377 ,
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena z dôvodu
plánovanej realizácie optickej telekomunikačnej prípojky, t. j. o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2058 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – optického telekomunikačného
kábla do zeme na Mojmírovej ulici, pričom predpokladaná dĺžka zemného vedenia je 17
m + ochranné pásmo 0,5m po oboch stranách vedenia,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2058 m2 umiestnenie inžinierskych sietí – optického telekomunikačného
kábla do zeme na Mojmírovej ulici v prospech spoločnosti DSI DATA s. r. o., Námestovo
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2 vecným bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 € ;
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a to za podmienok:
- optický telekomunikačný kábel popod chodník realizovať pretlakom,
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00
€ za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie,
- umiestniť merač, resp. rozvodnú skriňu na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza)
- za podmienky uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, ktoré
boli schválené v predchádzajúcom období v MsZ.
číslo: 156/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline,
Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s. r. o., so sídlom v Liptovskom
Mikuláši, Priehradná 1690/30, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela
registra E KN č. 313/1, ostatné plochy s výmerou 4714 m2, právo uloženia inžinierskych
sietí – preložka rekonštruovaných podperných bodov do blízkosti cesty na Hlbokej ulici
pre stavbu „8898 – Prievidza – časť Veľká Lehôtka – rek. NNS ul. Hlboká a chaty
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II.

Mraznica, SO 01 – NN rozvody – ul. Hlboká“ , predpokladaný rozsah vecného bremena
2 m2;
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1,
ostatné plochy s výmerou 4714 m2
uloženie inžinierskych sietí –
preložka
rekonštruovaných podperných bodov do blízkosti cesty na Hlbokej ulici pre stavbu „8898
– Prievidza – časť Veľká Lehôtka – rek. NNS ul. Hlboká a chaty Mraznica, SO 01 – NN
rozvody – ul. Hlboká“ v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8 podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu za odplatu, za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 vecným
bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva,
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 € ; cena pozemku pre tento
účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2; a to za podmienok:
- umiestniť rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t. j.
nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza);
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.

číslo: 157/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt G. Švéniho 3E/7, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 1835/6 – zastavané plochy a
nádvoria, na účel umiestnenia terasy vonkajšieho sedenia – terasy pred stánkom
zmrzliny, v rozsahu výmery 15 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 1835/6, zastavané
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 15 m2, pre Zumera Kučeru, trvalý pobyt G. Švéniho
3E/7, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred stánkom
zmrzliny, so záberom počas celého roka,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť aj
obyvateľom mesta,
c) za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.
a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú
s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou ukončenia nájomného vzťahu
vybudovaním predajných stánkov pred OD PRIOR.
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číslo: 158/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť
Otta Fábrika, trvalý pobyt Priechodná ul. č. 4, Prievidza,
o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 2120/1
a predajného stánku oproti vchodu do OD PRIOR,
na účel predaja pekárenských
výrobkov a nealkoholických nápojov,
II.
neodporúča MsZ
schváliť nájom majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely C KN 2120/1 a predajného stánku oproti vchodu do OD PRIOR, pre Otta
Fábrika, trvalý pobyt Priechodná ul. č. 4, Prievidza, na účel predaja pekárenských
výrobkov a nealkoholických nápojov.
číslo: 159/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PJK, s. r. o., Ul. Š. Králika 431/21, Prievidza, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 2120/1
a predajného stánku oproti vchodu do OD PRIOR,
na účel predaja pekárenských
výrobkov a nealkoholických nápojov,
II.
neodporúča MsZ
schváliť nájom majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely C KN 2120/1 a predajného stánku oproti vchodu do OD PRIOR, pre spoločnosť
PJK, s. r. o., Ul. Š. Králika 431/21, Prievidza, na účel predaja pekárenských výrobkov
a nealkoholických nápojov.
číslo: 160/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Anny Petrášovej Ampa, miesto podnikania Námestie slobody 2, Prievidza
o povolenie umiestniť letnú terasu v pôvodnom prevedení pred prevádzkou kaviarne na
Námestí slobody 2 v Prievidzi, na časti pozemku parcely registra CKN 2120/1 v zmysle
Nájomnej zmluvy č. 14/2003 a jej dodatku,
II.
odporúča primátorke mesta
vydať súhlas so zriadením vonkajšieho sezónneho sedenia na časti pozemku parcely
registra C KN 2120/1 pre Annu Petrášovú Ampa, miesto podnikania Námestie slobody 2,
Prievidza, s podmienkou prekrytia vonkajšieho sedenia slnečníkmi.
číslo: 161/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Radovana Hanzela Grennbox, Nová ulica 598/22, Kanianka, o úpravu výmery
prenajatého pozemku podľa skutočného zamerania z pôvodných 300 m² na 240 m²,
z pozemkov parcela reg. C KN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria a parcela reg. C
KN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza, na účel vonkajšieho sedenia
so záberom pozemku počas celého roka,
II.
odporúča primátorke mesta
vyhovieť žiadosti Radovana Hanzela Grennbox, Nová ulica 598/22, Kanianka,
a uzatvoriť Dodatok k Nájomnej zmluve č. 3/2009 uzatvorenej medzi mestom Prievidza
a Radovanom Hanželom Grennbox, ktorým sa zníži výmera prenajatého pozemku podľa
skutočného zamerania z pôvodných 300 m² na 240 m², z pozemkov parcela reg. C KN č.
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2120/1, zastavané plochy a nádvoria a parcela reg. C KN č. 2121, zastavané plochy a
nádvoria v k. ú. Prievidza, na účel vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas
celého roka.
číslo: 162/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
stanovisko k výpovedi z nájmu JUDr. Eleonóry Kohajdovej, bytom Bojnice, doručenej
dňa 19.1.2016, predmetom ktorej bol prenájom dvoch parkovacích miest na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2059/1 v rozsahu výmery 24 m², nachádzajúci sa na
Ulici M. Mišíka. JUDr. Eleonóra Kohajdová navrhuje, tri alternatívy:
1. v prípade ukončenia nájmu bude pozemok pred budovou uvedený do pôvodného
stavu, pozemok zatrávni;
2. aby nájomná zmluva zostala v platnosti a bola dohodnutá výška nájomného podľa
dohody zmluvných strán;
3. aby drobnú stavbu na parcele parc. č. 2059/1 mesto Prievidza odkúpilo za cenu
určenú znaleckým posudkom a až po odkúpení parkoviska zaradilo parkovisko do
centrálnej parkovacej zóny.
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 464/15 zo dňa 10.11.2015 v znení uznesenia MsZ
č. 535/15 zo dňa 8.12.2015, ktorým MsZ schválilo vypovedanie Nájomnej zmluvy č.
36/2007 uzatvorenej s JUDr. Eleonórou Kohajdovou, bytom Bojnice.
číslo: 163/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
stanovisko k výpovedi z nájmu JUDr. Jána Lacka, bytom Kanianka, doručenej dňa
24.11.2015, predmetom ktorej bolo vybudovanie 8 parkovacích miest na časti pozemku
v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1, v rozsahu výmery 120 m², nachádzajúci sa na Ulici
M. Mišíka. JUDr. Ján Lacko navrhuje, aby sa s ním mesto Prievidza dohodlo na
finančnom vysporiadaní za vybudované spevnené plochy.
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uzn. MsZ č. 461/15 zo dňa 10.11.2015, ktorým MsZ schválilo
vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 18/2009 uzatvorenej s JUDr. Jánom Lackom, bytom
Kanianka.
číslo: 164/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mariána Griča MOTOPRES, so sídlom v Prievidzi, Necpalská cesta 28, o nájom
časti pozemku za účelom zriadenia parkoviska, parcela registra C-KN č. 5289/1 na
Necpalskej ceste 28 v Prievidzi v rozsahu výmery 32 m2,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok mesta nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 32m2, na účel vytvorenia parkoviska pre Mariána Griča
MOTOPRES, so sídlom v Prievidzi, Necpalská cesta 28,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
zabezpečiť odstránenie dopravného značenia na pozemku parc.reg. C-KN č. 5289/1 na
Necpalskej ceste 28 v Prievidzi.
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číslo: 165/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2, o rozšírenie
predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 33/2012 z pôvodných 40 m² z pozemku parcela
reg. C KN č. 2122/1 na 100 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom
pozemku počas celého roka,
b) informáciu, že dňa 05.04.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť
pozemok v k.ú. Prievidza, parcela reg. C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 65 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku
počas celého roka, pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul.
498/2, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň v období od 15.4. do 15.10. a
vo výške 0,02 €/m²/deň v období od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s jednomesačnou
výpovednou lehotou, na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku
počas celého roka a s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne;
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok v k.ú.
Prievidza, parcela reg. C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
65 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka,
pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2, spôsobom podľa
§ 9a ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet nájmu je svojím umiestnením
bezprostredne priľahlý k prevádzke žiadateľa, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho
sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; za podmienok - nájomného vo výške
0,05 €/m²/deň v období od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň v období od 16.10.
do 14.4., na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, na účel rozšírenia
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka a s podmienkou
zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne.
číslo: 166/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69, o nájom pozemku
parcela registra C KN č. 2122/1 ostatné plochy v k.ú. Prievidza, na účel vybudovania
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom na Námestí slobody č. 31, a to pri kaviarni
Caffe Trieste v rozsahu výmery 20 m2 (2m x 10m) a oproti kaviarni Caffe Trieste
v rozsahu výmery 60 m2 (4m x 15m),
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza– časť pozemku z parcely registra C KN č. 2122/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 7 m2 (1m x 7m), pozdĺž múru kaviarne Caffe Trieste a v rozsahu výmery 57 m2
(5,05m x 12,90m), oproti kaviarne Caffe Trieste na Námestí slobody č. 31, na účel
zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy, s celoročným záberom pozemku, pre Caffe
Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69, za podmienok nájomného vo výške 0,05
€/m2/deň za obdobie od 15.04. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10.
do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou
zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne.
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II.

odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza – časť pozemku z parcely registra C KN č. 2122/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 7 m2 (1m x 7m), pozdĺž múru kaviarne Caffe Trieste a v rozsahu výmery 57 m2
(5,05m x 12,90m), oproti kaviarne Caffe Trieste na Námestí slobody č. 31, na účel
zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy, s celoročným záberom pozemku, pre Caffe
Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69,spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať
občerstvenie v kultúrnom prostredí, za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň
za obdobie od 15.04. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do
14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou
zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne.

číslo: 167/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Námestie slobody č. 36, o nájom
častí pozemkov, parcela registra C KN č. 2109/2 a parcela registra C KN č. 2122/1 v k.
ú. Prievidza, a to v rozsahu výmery - sedenie oproti budove 36 m2 (9m x 4m), 35 m2
pred kaviarňou (7m x 5m), existujúca terasa 28 m2 (5,5 x 5 m), trampolína 4 m2 (2m x
2m), na účel vonkajšieho sedenia s celoročným záberom pozemku na Námestí slobody,
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2109/2, zastavané plochy a nádvoria
a časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, pre spol. FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom
v Prievidzi, Námestie slobody č. 36, na účel vybudovania vonkajšieho sedenia
s celoročným záberom pozemku na Námestí slobody č. 36, a to pri kaviarni FUN
CAFFE v rozsahu výmery 43 m2 (4 x 12,2 m), a oproti kaviarni FUN CAFFE v rozsahu
výmery 62,5 m2 (12,5 x 5m), spolu v rozsahu výmery 105,5 m2, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do 15.10. a vo výške 0,02
€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou
lehotou a s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne FUN CAFFE.
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2109/2, zastavané plochy a nádvoria
a časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, pre spol. FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom
v Prievidzi, Námestie slobody č. 36, na účel vybudovania vonkajšieho sedenia
s celoročným záberom pozemku na Námestí slobody č. 36, a to pri kaviarni FUN
CAFFE v rozsahu výmery 43 m2 (4 x 12,2 m), a oproti kaviarni FUN CAFFE v rozsahu
výmery 62,5 m2 (12,5 x 5m), spolu v rozsahu výmery 105,5 m2 ; spôsobom podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia
mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie
v kultúrnom prostredí, za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie
od 15.04. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou zabezpečenia kvetinovej
výzdoby v okolí kaviarne FUN CAFFE.
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číslo: 168/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Spojenej školy internátnej, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, o nájom
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vedených na LV 1 - nebytových priestorov, a to triedy
s priľahlými miestnosťami na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a triedy
s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2 pavilónu
bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, súp.
č. 30134 na parcele č. 2553/1 a pozemku v areáli materskej školy, parcela č.
2553/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 2200 m2, na účel
vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením;
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, vedené na LV 1 - nebytové priestory, trieda s priľahlými
miestnosťami na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a trieda s priľahlými
miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2, pavilón bývalých
detských jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, súp. č. 30134 ,
na parcele č. 2553/1 a pozemku v areáli materskej školy, parcela registra C KN č.
2553/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 2200 m2, pre Spojenú školu
internátnu, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, na účel vzdelávania detí so
zdravotným znevýhodnením;
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza, nehnuteľností
vedených na LV 1 - nebytových priestorov, tried s priľahlými miestnosťami na prízemí
v rozsahu výmery 210,58 m2 a tried s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu
výmery 264,59 m2 pavilónu bývalých detských jaslí v objekte Materskej školy na
Športovej ulici III. 134/34, súpisné č. 30134 , na pozemku parcela CKN č. 2553/1
a pozemku v areáli materskej školy, parcela registra C KN č. 2553/1, zastavané plochy
a nádvoria, v rozsahu výmery 2200 m2, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, nakoľko podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj
utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej
kultúry a športu, za podmienok nájomného vo výške 1 €/rok, zálohových platieb za
energie a služby uhrádzané mesačne, nájmu na dobu neurčitú od 1.7.2016
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Spojenú školu internátnu, so sídlom v Prievidzi,
Úzka ulica č. 2, na účel vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Nájomca je
povinný uhradiť náklady za údržbu verejnej zelene za prenajatý pozemok alebo prebrať
starostlivosť za prenajatý pozemok.
číslo: 169/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jána Mihálika, trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ulica 647/62, o nájom
pozemkov parcela reg. C KN č. 5767 v rozsahu výmery 23 m² a parcela reg. E KN č.
1047/7 v rozsahu výmery 60 m², na záhradkárske účely,
b) informáciu, že dňa 05.04.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 0,10 €/m²/rok na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou.
II.
odporúča MsZ
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schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú.
Prievidza parcela reg. C KN č. 5767, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 23
m² a parcela reg. E KN č. 1047/7, záhrady v rozsahu výmery 60 m², ktoré sú
bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na záhradkárske účely, pre
Jána Mihálika, trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ulica 647/62, spôsobom podľa § 9a
ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k
pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ich bude užívať výlučne na záhradkárske
účely, za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m²/rok na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 170/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, o nájom častí
pozemkov, parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 35 m2 a parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 263 m2, na záhradkárske účely,
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou;
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza – parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 35 m2 a parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 263 m2, na záhradkárske účely, pre Petra Mokrého, trvalý pobyt Prievidza,
Poľná ulica č. 22, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko predmet nájmu svojím umiestnením tvorí predzáhradku rodinného domu
žiadateľa, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j.
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade
s bodom 5.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 80, za podmienok – nájomného vo
výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 171/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Romana Jaška, miesto podnikania Prievidza, Richtárska 333/1, o nájom
pozemku parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy, na účel vybudovania detského
ihriska pred kaviarňou v KaSS v Prievidzi na Ul. F. Madvu č. 11, v rozsahu výmery 660
m2,
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 1,00 €, na dobu určitú do času
vybudovania detského ihriska,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 660 m2, pre Romana Jaška, miesto podnikania Prievidza, Richtárska 333/1, na
účel vybudovania detského ihriska, ktoré následne žiadateľ po jeho vybudovaní odovzdá
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do majetku mesta, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko žiadateľ vytvorí detské ihrisko, ktoré bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; za podmienok – nájomného vo
výške 1,00 €, na dobu určitú do času vybudovania detského ihriska.
číslo: 172/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
stanovisko k výpovedi z nájmu spol. Olýra, s.r.o., Školská 269/15, Dunajská Lužná,
doručenej dňa 14.12.2015, predmetom ktorej bolo vybudovanie parkovacích plôch, na
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 8, v rozsahu výmery 115 m², nachádzajúci sa
na Ulici Fr. Madvu. Spoločnosť žiada o prehodnotenie výpovede s tým, že má záujem
o kúpu resp. nájom pozemku pod parkovacími plochami.
II.
neodporúča MsZ
schváliť
a) predaj majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť – časť pozemku parcela C KN č. 8,
v rozsahu výmery 115 m², nachádzajúci sa na Ulici Fr. Madvu v k. ú. Prievidza, pre spol.
Olýra, s.r.o., Školská 269/15, Dunajská Lužná, na účel vytvorenia parkovacích miest pre
zákazníkov v čase prevádzkových hodín,
b) zmenu uznesenia MsZ č. 476/15 zo dňa 10.11.2015.
číslo: 173/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
stanovisko Ing. Pavla Ondra, bytom Prievidza, k zmene výšky nájomného v zmysle
Nájomnej zmluve č. 4/2008 a jej Dodatku č. 1, doručené dňa 18.12.2015, predmetom
ktorého je prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 90/10 v rozsahu výmery
158 m², nachádzajúci sa na Ulici Fr. Madvu a to z pôvodnej ceny 1,- Sk/rok na cenu 2,50
€/rok,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 471/15 zo dňa 10.11.2015, ktorým bola schválená
výška nájomného 2,50 €/m2/rok pre Ing. Pavla Ondra, bytom Prievidza, v zmysle
Nájomnej
zmluvy č. 4/2008 a jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je prenájom časti
pozemku v k.ú. Prievidza, parc. č. 90/10 v rozsahu výmery 158 m², nachádzajúci sa na
Ulici Fr. Madvu.
číslo: 174/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, o nájom
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m², od 1.5.2016 do 31.10.2016, na účel
prevádzkovania motokárovej dráhy;
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
prenechať dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosť – časť
pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
2500 m², na účel prevádzkovania motokárovej dráhy, pre Stanislava Lihotského, miesto
podnikania Malá Čausa 6,
II.
odporúča MsZ
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schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza - nehnuteľnosti –
časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 2500 m², na účel prevádzkovania motokárovej dráhy, pre Stanislava Lihotského,
miesto podnikania Malá Čausa 6, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko na predmete nájmu bude nájomca prevádzkovať
motokárovú dráhu, čo je v súlade s bodom 5.2.3. Internej smernice IS 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, podľa ktorého ako dôvod hodný osobitného
zreteľa môže byť posudzovaný nájom nehnuteľného majetku na športové účely, za
podmienok – nájomného vo výške 800 €/mesiac, na dobu určitú od 1.5.2016 do
31.10.2016 s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 175/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelický cirkevný
zbor ECAV Zemianske Kostoľany Farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza o nájom
pozemku parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy, na účel oplotenia pozemku
okolo kostola, z dôvodu znečisťovania kostola a jeho okolia a vybudovania verejne
prístupného parku v rozsahu výmery približne 2 500 m2,
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 10,00 €/rok, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť, časť
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 2500 m2, na účel oplotenia pozemku okolo kostola z dôvodu znečisťovania
kostola a vybudovania verejne prístupného parku, pre Evanjelickú cirkev augsburského
vyznania na Slovensku, Evanjelický cirkevný zbor ECAV Zemianske Kostoľany Farský
úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ vytvorí malý park, ktorý bude slúžiť aj pre
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy,
t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; za
podmienok – nájomného vo výške 10,00 €/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
číslo: 176/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o Nájomnej zmluve č. 12/2013 uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol.
VIP invest, s.r.o., Prievidza, účel podľa NZ – vybudovanie spevnených plôch slúžiace
ako verejné odstavné parkovacie plochy na náklady nájomcu, pričom po vybudovaní ich
nájomca prevedie do vlastníctva mesta Prievidza pre účely verejnosti, na časti pozemku
k. ú. Prievidza, parc. č. 4860/1, zastavaná plocha v rozsahu výmery 110 m²,
nachádzajúci sa na Nábrežnej ulici, za cenu 1,00 €/rok, s platnosťou NZ na dobu
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Nájom bol schválený uznesením MsZ č.
74/13;
II.
odporúča MsZ
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zmenu uznesenia MsZ č. 74/13 zo dňa 26.2.2013 takto:
v časti II.:
za text: „vybuduje spevnené plochy – odstavné parkovacie plochy na vlastné náklady“
sa dopĺňa text: „do 31. 7. 2016“,
text „nájomného vo výške 1,00 €/rok“ sa nahrádza textom: „nájomného vo výške 2,50
€/m2/rok“ ,
na koniec textu sa dopĺňa podmienka: „pred realizáciou investor predloží projektovú
dokumentáciu na posúdenie Mestskej rade v Prievidzi.“

číslo: 177/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti EURONICS Prievidza, s. r. o., Bojnická cesta 39C, Prievidza, o
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra E KN 2133/2,
orná pôda, v rozsahu výmery 93,5 m2, na účel zriadenia vyhradeného parkovania pre
zásobovanie a návštevníkov predajne na Bojnickej ceste 39C,
II.
neodporúča MsZ
schváliť nájom majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely registra E KN 2133/2, orná pôda, v rozsahu výmery 93,5 m2, spoločnosti
EURONICS Prievidza, s. r. o. Bojnická cesta 39C, Prievidza, na účel zriadenia
vyhradeného parkovania pre zásobovanie a návštevníkov predajne na Bojnickej ceste
39C.
číslo: 178/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľubomíra Mezeia L-Trade, miesto podnikania Ul. J. Roháča 906/3, Prievidza, o
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 4971/2 –
zastavané plochy a nádvoria, na účel umiestnenia kovovej nakladacej plošiny potrebnej
k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru, v rozsahu výmery 1,92 m2 ,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 4971/2,
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 2 m2, pre Ľubomíra Mezeia L-Trade,
miesto podnikania J. Roháča 906/3, Prievidza, na účel umiestnenia kovovej nakladacej
plošiny potrebnej k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nakladacia plošina je bezprostredne priľahlá k predmetu podnikania žiadateľa,
c) za podmienok - nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou.
číslo: 179/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemkov parcela registra C KN č.
5314/1 a č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, ktoré na základe Nájomnej
zmluvy č. 13/2006 užíva na účel výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s.,
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Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza, so sídlom Prievidza, Košovská cesta,
ktorá chce rozostavanú stavbu „Obytný dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv
a povinností do vlastníctva spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom,
Konečná 1058/27
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza: nehnuteľnosti – časť pozemkov parcela registra C KN č.
5314/1 a č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, spol. Stavba Plus s.r.o., so
sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27,
II.

odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza:
nehnuteľnosti – časti pozemkov parcela registra C KN č. 5314/1 a č. 5305/6, spolu
v rozsahu výmery 2930 m2, ktoré na základe Nájomnej zmluvy č. 13/2006 užíva na účel
výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie
Prievidza, so sídlom Prievidza, Košovská cesta, ktorá chce rozostavanú stavbu „Obytný
dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv a povinností do vlastníctva spol. Stavba
Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27, spôsobom podľa § 9a
ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že prevedením vlastníctva k
rozostavanej stavbe „Obytný dom 9 b.j.“ nachádzajúcej sa na predmete nájmu
z doterajšieho nájomcu na nového nájomcu zostane zachovaný pôvodný účel nájmu za
obdobných podmienok, za podmienok – nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do
ukončenia výstavby, resp. kolaudácie stavby s trojmesačnou výpovednou lehotou pre
spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27.

číslo: 180/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti 2brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časť pozemkov: z parcely registra C KN 116/1, z parcely registra C KN
45/1, z parcely registra C KN 2/1, z parcely registra C KN 3851/2, z parcely registra C
KN 4870/1, z parcely registra C KN 5036/1, z parcely registra C KN 2080, z parcely
registra C KN 2121, z parcely registra C KN 1859/1, z parcely registra C KN 5305/6, z
parcely registra C KN 5324/7, z parcely registra C KN 5399/10, z parcely registra C KN
5646, z parcely registra C KN 6652/1 a z parcely registra C KN 2569/1 na účel
osadenia stojanov pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 m2 / 1 bicykel,
II.
ukladá právnej kancelárii
vyzvať žiadateľa o doloženie súhlasného stanoviska vlastníkov dotknutých prevádzok.
číslo: 181/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Informáciu o stave vlastníckych vzťahov pod komunikáciou „Cesta na Púšť“,
II.
ukladá právnej kancelárii
rokovať s Horským komposesorátom vo veci usporiadania majetkového pomeru.
číslo: 182/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
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II.

žiadosť Márii Šimurkovej, bytom Bojnická cesta 594/26, Kanianka, o predĺženie
nájomnej zmluvy č. 327/2014/NZ/1.2, účelom ktorej boli pozemky, spolu s výmerou 299
m2, v podiele 1/5, nachádzajúce sa pod miestnou komunikáciou „Cesta na Púšť“,
neodporúča MsZ
schváliť nájom pozemkov v k.ú. Prievidza, nachádzajúcich sa pod miestnou
komunikáciou „Cesta na Púšť“, parcela registra C KN č. 7771/17, zastavaná plocha
s výmerou 181 m2, v rozsahu výmery 299 m2, parcela registra C KN č. 7771/23,
zastavaná plocha s výmerou 95 m2 a parcela registra C KN č. 7952/7, zastavaná plocha
s výmerou 23 m2, spolu s výmerou 299 m2, v podiele 1/5 pre Máriu Šimurkovú, bytom
Bojnická cesta 594/26, Kanianka.

číslo: 183/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností za účelom rozšírenia súčasného
cintorína nachádzajúceho sa na Mariánskej ulici Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností za účelom rozšírenie pôvodného
cintorína nachádzajúceho sa na Mariánskej ulici v k. ú. Prievidza, pozemku parcela
registra C KN č. 3478/26, trvalý trávnatý porast s výmerou 4 513 m2, vo vlastníctve
fyzických osôb zapísaný na LV č.8557, pozemkov parcela registra E KN č. 3939/1, orná
pôda s výmerou 630 m2 a parcela registra E KN č. 3943/1, orná pôda s výmerou 891 m2
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Prievidza, zapísaných na LV č. 6019
a pozemok parcela registra E KN č. 3478/102, ostatná plocha s výmerou 1523 m2, vo
vlastníctve Slovenskej republiky, zapísaný na LV č. 10681 a to formou kúpy za cenu
podľa znaleckého posudku, nájmu alebo zriadením vecného bremena.
číslo: 184/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) dôvodovú správu k návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti
Prievidza Invest, s.r.o. a žiadosť spoločnosti MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská
cesta 100, Bratislava 821 01, o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom
parku na účel zhotovenia diela „ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU
PRIEVIDZA“
b) informáciu, že dňa 24.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer na prenájom prebytočného majetku spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.
v Priemyselnom parku Prievidza pre MH Invest II, s.r.o.,
II.
odporúča MsZ
a) schváliť nájom prebytočného majetku, nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v
Priemyselnom parku v k. ú. Prievidza zapísaných na LV č. 9042:
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2,
na účel zhotovenia stavby "ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU
PRIEVIDZA" v hodnote 4 856 284 € bez DPH pozostávajúcej z častí SO 01
Komunikácia s kruhovou križovatkou, SO 02 Parkovisko, SO 03 Dažďová kanalizácia,
SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Prekládka a ochrana existujúcich inžinierskych sietí
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO: 50
021 150, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a nájomným vo výške 1€
za celú dobu nájmu, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa
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odôvodnený tým, že žiadateľ na vlastné náklady a vo verejnom záujme na predmete
nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší dopravnú obslužnosť a infraštruktúru Priemyselného
parku v Prievidzi.
číslo: 185/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) dôvodovú správu k návrhu na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza
a žiadosť spoločnosti MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821
01, o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku na účel zhotovenia
diela „ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU PRIEVIDZA“.
b) informáciu, že dňa 24.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer na prenájom majetku mesta Prievidza v Priemyselnom parku pre MH Invest II,
s.r.o.,
II.
odporúča MsZ
a) schváliť nájom prebytočného majetku, nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v
Priemyselnom parku v k. ú. Prievidza zapísaných na LV č. 1:
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/191, ostatné plochy s výmerou 191 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/190, ostatné plochy s výmerou 776 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/188, ostatné plochy s výmerou 726 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/186, ostatné plochy s výmerou 1536 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/184, ostatné plochy s výmerou 43 m2,
- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/80, zast. plochy a nádvoria o výmere 2373 m2,
na účel zhotovenia stavby "ZMENA DOPRAVY V PRIEMYSELNOM PARKU
PRIEVIDZA" v hodnote 4 856 284 € bez DPH, pozostávajúcej z častí SO 01
Komunikácia s kruhovou križovatkou, SO 02 Parkovisko, SO 03 Dažďová kanalizácia,
SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Prekládka a ochrana existujúcich inžinierskych sietí
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO: 50
021 150, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a nájomným vo výške 1€,
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ
na vlastné náklady a vo verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá
zlepší dopravnú obslužnosť a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi.
číslo: 186/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Bohunky Jurovýchovej, rok narodenia 1967, trvalý pobyt Prievidza, Rastislavova
ulica č. 2677/11A, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C
KN č. 1920, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, v celosti, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve
žiadateľky, ktorá zároveň žiada zníženie kúpnej ceny zo 70 €/m2 na 50 €/m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej
na LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1920, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže, súpisné č. 101291, za cenu 70 €/m2, pre Bohunku Jurovýchovú, rok
narodenia 1967, trvalý pobyt Prievidza, Rastislavova ulica č. 2677/11A, spôsobom podľa
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
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tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez uplatnenia jednotného postupu v zmysle
uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa 27.03.2012.
číslo: 187/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Bohunky Jurovýchovej, rok narodenia 1948, trvalý pobyt Prievidza, Rastislavova
ulica č. 2677/11A, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C
KN č. 1912, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve
žiadateľky, ktorá zároveň žiada zníženie kúpnej ceny zo 70 €/m2 na 50 €/m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
vedenej na LV č. 1,
pozemku parcela registra C KN č. 1912, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemku pod stavbou garáže súpisné č. 1283, za cenu 70 €/m2, pre Bohunku
Jurovýchovú, rok narodenia 1948, trvalý pobyt Prievidza, Rastislavova ulica č.
2677/11A, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez uplatnenia jednotného
postupu v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa 27.03.2012.
číslo: 188/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľubomíra Kováča a manž., trvalý pobyt Prievidza, Športová ulica č. 7, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1924 zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na
LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1924, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže,
súpisné č. 101295, vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 70 €/m2, pre Ľubomíra Kováča
a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Športová ulica č. 7, spôsobom podľa § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľov vrátene priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, bez uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia
MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa 27.03.2012.
číslo: 189/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Otta Fitzela a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Mišíka č. 10/9,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1926,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov, ktorí zároveň
žiadajú zníženie kúpnej ceny zo 70 €/m2 na 30 €/m2,
II.
odporúča MsZ
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schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na
LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1926, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže,
súpisné č. 101297, za cenu 70 €/m2, pre Otta Fitzela a manž., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ul. M. Mišíka č. 10/9, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že
žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez
uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa
27.03.2012.
číslo: 190/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie. sv. Cyrila č. 359/23,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1914
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej
na LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1914, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 17 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou
garáže, súpisné č. 101285, za cenu 70 €/m2, pre Ing. Daniela Mačuhu, trvalý pobyt
Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č. 359/23, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že
žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez
uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa
27.03.2012.
číslo: 191/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľudovíta Drobného, trvalý pobyt Prievidza, Ul. energetikov č. 191/21 a Viery
Moždženovej, trvalý pobyt Prievidza,Ul. M. Hodžu č. 12/10, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1930, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 17 m2, v celosti, každému v ½, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na
LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1930, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže, súpisné č. 101301, za cenu 70 €/m2, pre Ľudovíta Drobného, trvalý
pobyt Prievidza, Ul. energetikov č. 191/21 a Vieru Moždženovú, trvalý pobyt Prievidza,
Ul. M. Hodžu č. 12/10, každému v ½, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že
žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátene priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez
uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa
27.03.2012.
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číslo: 192/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Karola Wittemanna a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Lúčna č. 47/12,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1908,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na
LV č. 1, pozemku parcela registra C KN č. 1908, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže, súpisné
č. 1279, za cenu 70 €/m2, pre Karola Wittemanna a manž., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Lúčna č. 47/12,, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný
pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátene priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bez
uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia MsZ v Prievidzi č. 67/12 zo dňa
27.03.2012.
číslo: 193/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., so sídlom Zvolen Námestie
SNP 2497, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C
KN č.2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13 m²,
na
účel modernizácie hlavného vstupu do obchodného domu PRIOR od Námestia slobody,
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely
registra C KN č.2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13 m², pre
spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., so sídlom Zvolen Námestie SNP
2497, na účel modernizácie hlavného vstupu do obchodného domu PRIOR od
Námestia slobody.
číslo: 194/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach č. 13, o zníženie schválenej
kúpnej ceny nehnuteľnosti (60,00 €/m2), spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5532/60, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 268
m2, a to v ½, na záhradkárske účely. Kupujúci ponúka kúpnu cenu vo výške 25,00 €/m2,
II.
ukladá právnej kancelárií
osloviť žiadateľa s ponukou odkúpiť predmetnú nehnuteľnosť za kúpnu cenu vo výške
40,00 €/m2 prípadne ponúknuť žiadateľovi kúpnu cenu podľa znaleckého posudku, ktorý
dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ.
číslo: 195/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Marty Bohovičovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 30, o kúpu
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5985, záhrady
s výmerou 211 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy
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a nádvoria s výmerou 46 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto
bodu, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Martu Bohovičovú,
trvalý pobyt Fialková ul. č. 30, Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností - pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5985, záhrady s výmerou 211 m2, v celosti, za cenu
9,05 €/m2 a parcela registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46
m2, v celosti, za cenu 2,26 €/m2, pozemky spolu za cenu 2013,51 € (kúpna cena podľa
ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), pre Martu Bohovičovú, trvalý pobyt Fialková ul. č. 30,
Prievidza,spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
verejnoprospešné služby.

číslo: 196/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Stanislava Oboňu a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 28, o kúpu
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5982, záhrady
s výmerou 172 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/7, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 51 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Stanislava Oboňu a manž.,
trvalý pobyt Fialková ul. č. 28, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 5982, záhrady s výmerou 172 m2, v celosti, za cenu 9,05 €/m2
a parcela registra C KN č. 5941/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 51 m2,
v celosti, za cenu 2,26 €/m2, pozemky spolu za cenu 1671,86 € (kúpna cena podľa ZP č.
002/2016 a uznesenia MsR), pre Stanislava Oboňu a manž., trvalý pobyt Fialková ul. č.
28, Prievidza, spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú priľahlé
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta
podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, verejnoprospešné služby.
číslo: 197/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 741/26, o kúpu
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5979, záhrady
s výmerou 170 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/8, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 56 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
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b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto
bodu, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Miroslava Kuruca,
trvalý pobyt Fialková ul. č. 741/26, Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5979, záhrady s výmerou 170 m2, v celosti za cenu
9,05 €/m2 a parcela registra C KN č. 5941/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
56 m2, v celosti, za cenu 2,26 €/m2. Pozemky spolu za cenu 1665,06 € (kúpna cena
podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), pre Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Fialková ul.
č. 741/26, Prievidza, spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú priľahlé
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta
podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, verejnoprospešné služby.

číslo: 198/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mgr. Andreja Benzíra, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny 247/27, o kúpu
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5941/9,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto
bodu, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Mgr. Andreja
Benzíra, trvalý pobyt Na karasiny 247/27, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – pozemok
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5941/9, zastavané plochy
a nádvoria
s výmerou 66 m2 , v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemok za cenu 597,30 € (kúpna cena
podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), pre Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Fialková ul.
č. 741/26, Prievidza, spôsobom predaja hore uvedeného pozemku podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je dlhodobo
oplotený, priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať
namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby.
číslo: 199/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 739/22, o kúpu
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5973, záhrady
s výmerou 178 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/10, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 78 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Zlatu Mrázikovú, trvalý pobyt
Fialková ul. č. 739/22, Prievidza,
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odporúča MsZ
a) schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 5973, záhrady s výmerou 178 m2, v celosti, za cenu 9,05 €/m2
a parcela registra C KN č. 5941/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 78 m2,
v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemky spolu za cenu 2316,80 € (kúpna cena podľa ZP
č. 002/2016 a uznesenia MsR), pre Zlatu Mrázikovú, trvalý pobyt Fialková ul. č. 739/22,
Prievidza, spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú dlhodobo oplotené,
priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto
mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, verejnoprospešné služby.

číslo: 200/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jiřího Horského a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 730/20, o kúpu
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5970, záhrady
s výmerou 176 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/11, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 83 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Jiřího Horského a manž., trvalý
pobyt Fialková ul. č. 730/20, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5970, záhrady s výmerou 176 m2, v celosti za cenu
9,05 €/m2 a parcela registra C KN č. 5941/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
83 m2, v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemky spolu za cenu 2 343,95 € (kúpna cena
podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), pre Jiřího Horského a manž., trvalý pobyt
Fialková ul. č. 730/20, Prievidza, spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú
dlhodobo oplotené, priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú
zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby.
číslo: 201/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom,
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová ulica 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej, trvalý
pobyt Ružová ulica 101/24, Prievidza o kúpu nehnuteľností –pozemkov parcela reg. C
KN č.8071/2 a 8069/2 spolu v rozsahu výmery 163 m² ako pozemky bezprostredne
priľahlé k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta predať prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza - nehnuteľnosť pozemok
parcela reg. C KN č. 8071/2, záhrady s výmerou 101 m², vytvorený (ako diel 4 a 5)
Geometrickým plánom č. 5/2016 z pozemkov parcela reg. E KN č. 5-512/3 a 2076/1, pre
Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, Jozefa
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Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová ulica 421/11, Prievidza a Darinu Králikovú, trvalý pobyt
Ružová ulica 101/24, Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza - nehnuteľnosti pozemku
parcela reg. C KN č. 8071/2, záhrady s výmerou 101 m², vytvoreného (ako diel 4 a 5)
Geometrickým plánom č. 5/2016 z pozemkov parcela reg. E KN č. 5-512/3 a 2076/1, do
podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/3, spôsobom podľa § 9a ods. 8. písm.
e) ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov, za cenu 25,00
€/m², pre Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom,
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová ulica 421/11, Prievidza a Darinu Králikovú, trvalý
pobyt Ružová ulica 101/24, Prievidza.

číslo: 202/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jany Madajovej, trvalý pobyt Prievidza, Dúbravská ul. č. 15/12, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru, spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach objektu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod
objektom, súpisné č. III.157 na Lúčnej ul. č. 12, zapísaného na LV č. 8821, s výmerou
106,27 m2, na podnikateľské účely,
II.
ukladá právnej kancelárií
zabezpečiť znalecký posudok na nehnuteľnosť podľa bodu I. tohto uznesenia.
číslo: 203/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Róberta Dadíka, trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská č. 4/11, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru, spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach objektu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod
objektom, súpisné č. III.157 na Lúčnej ul. č. 12, zapísaného na LV č. 8821, s výmerou
51,64 m2, na podnikateľské účely,
II.
ukladá právnej kancelárií
zabezpečiť znalecký posudok na nehnuteľnosť podľa bodu I. tohto uznesenia.
číslo: 204/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť LK Consulting, s. r. o., Papraďová 1/A, Bratislava, o kúpu, resp. nájom
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely registra C KN 791/10, ostatné
plochy a z parcely registra C KN č. 788/7, ostatné plochy, na účel dobudovania
parkovacích miest k projektu fitness centra. Spoločnosť žiada 2/3-iny výmery podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, 1/3-inu si žiada Ing. Cesnek a manželka.
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN 791/10, ostatné plochy o výmere 959 m2
a časť pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy, 2/3-iny výmery podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre LK Consulting, s. r. o., Papraďová
1/A, Bratislava (1/3-inu si žiada Ing. Igor Cesnek a manželka, trvalý pobyt Bazová
707/19, Prievidza) na účel dobudovania parkovacích miest, spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, ktorý bol
vypracovaný pri predaji vedľajších pozemkov, t. j. za cenu 49,30 €/m2,
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ukladá právnej kancelárii
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu.

číslo: 205/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Igora Cesneka a manželky, trvalý pobyt Bazová 707/19, Prievidza, o kúpu,
resp. nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely registra C KN
791/10, ostatné plochy a z parcely registra C KN č. 788/7, ostatné plochy, na účel
dobudovania parkovacích miest. Ing. Cesnek a manž. žiadajú 1/3-inu výmery podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, 2/3-iny si žiada spoločnosť LK Consulting,
s. r. o., Papraďová 1/A, Bratislava,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza: pozemok parcela registra C KN 791/10, ostatné plochy o výmere 959 m2
a časť pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy, 1/3-inu výmery podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Igora Cesneka a manželku, trvalý
pobyt Bazová 707/19, Prievidza, (2/3-iny si žiada spoločnosť LK Consulting, s. r. o.,
Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava) na účel dobudovania parkovacích miest, spôsobom
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku,
ktorý bol vypracovaný pri predaji vedľajších pozemkov, t. j. za cenu 49,30 €/m2.
III.
ukladá právnej kancelárii
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu.
číslo: 206/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti B&Š HoReCa, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, SNP č. 35/5,
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou
6 431 m2, v celosti, na podnikateľské účely - výrobné a skladové,
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na LV č. 1,
pozemku parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431 m2, v celosti, pre
spoločnosť B&Š HoReCa, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, SNP č. 35/5, na
podnikateľské účely – výrobné a skladové.
číslo: 207/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 370/45, orná
pôda s výmerou 6 431 m2, v celosti, na podnikateľské účely - výrobné a skladové,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer
mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431
m2, v celosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu,
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,00 €/m2,
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
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číslo: 208/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti ELEKTRO - MLM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. stavbárov č. 12,
o kúpu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 528/156, orná
pôda s výmerou 1 763 m2, v celosti, na podnikateľské účely - výrobné, obchodné
a skladové priestory,
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Prievidza, vedenej na LV
č. 1, parcela registra C KN č. 528/156, orná pôda s výmerou 1 763 m2, v celosti, pre
spoločnosť ELEKTRO - MLM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. stavbárov č. 12, na
podnikateľské účely - výrobné, obchodné a skladové priestory.
číslo: 209/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 528/156,
orná pôda s výmerou 1 763 m2, v celosti, na podnikateľské účely – obchodné, výrobné
a skladové priestory,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.
ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 528/156, orná pôda s výmerou 1 763 m2,
v celosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu,
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,00 €/m2,
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 210/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti MAVICO, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Klincová ul. č. 37/A,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 562/11,
ostatné plochy v rozsahu výmery 200 m2 na Riečnej ulici, na účel plánovanej výstavby
bytového domu,
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela
registra C KN č. 562/11, ostatné plochy v rozsahu výmery 200 m2 na Riečnej ulici, pre
spoločnosť MAVICO, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Klincová ul. č. 37/A, na účel
plánovanej výstavby bytového domu.
číslo: 211/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s., so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 1/E, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra
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C KN č. 996/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 194 m², na účel rozšírenia predajne
na Mierovom námestí v Prievidzi a na realizáciu vjazdu na parkovisko predajne,
b) informáciu, že dňa 05.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
pre spoločnosť LIDL Slovenská republika v. o. s., so sídlom v Bratislave, Ružinovská
1/E, na účel rozšírenia predajne na Mierovom námestí v Prievidzi a na realizáciu vjazdu
na parkovisko predajne,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č. 996/5, ostatné plochy s výmerou 194 m²,
zameraný
a odčlenený Geometrickým plánom č. 71/2016, vyhotoveným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 04.04.2016, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa
12.04.2016 pod číslom 376/2016, pre spoločnosť LIDL Slovenská republika v. o. s., so
sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E, z pozemku parcela registra C KN č. 996/1, ostatné
plochy s výmerou 1 544 m2, vedenom na LV č. 1, za cenu 75,00 €/m2 (kúpna cena
podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza), na účel rozšírenia
predajne na Mierovom námestí v Prievidzi a na realizáciu vjazdu na parkovisko
predajne, s podmienkou povinnosti spoločnosti uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného
bremena práva prechodu pešo pre mesto Prievidza a tretie osoby po časti pozemku,
parcela registra C KN č. 996/5, diel č. 1 s výmerou 25 m2, na ktorom sa nachádza
chodník vo vlastníctve mesta a tento je súčasťou žiadaného pozemku, spôsobom
predaja hore uvedeného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať namiesto mesta
podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov údržbu verejného priestranstva – parkoviska predajne a vjazdu na parkovisko.

číslo: 212/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta Prievidza o zriadenie vecného bremena so spoločnosťou LIDL
Slovenská republika, v. o. s., so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E, ako povinným
z vecného bremena, v prospech mesta Prievidza ako oprávneného z vecného bremena
a tretích osôb k nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, k časti pozemku parcely registra C KN
č. 996/5, ostatné plochy, s povinnosťou spoločnosti LIDL Slovenská republika, v. o. s.,
Bratislava strpieť právo prechodu pešo pre mesto Prievidza a tretie osoby,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou spoločnosti LIDL Slovenská
republika, v. o. s. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E, strpieť na časti
pozemkov k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 996/5, ostatné plochy, diel č. 1
s výmerou 25 m2, na ktorom sa nachádza chodník vo vlastníctve mesta, pozemok
zameraný
a odčlenený Geometrickým plánom č. 71/2016, vyhotoveným Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM dňa 04.04.2016, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou
dňa 12.04.2016 pod číslom 376/2016 z pozemku parcela registra C KN č. 996/1,
ostatné plochy s výmerou 1 544 m2, právo prechodu pešo pre mesto Prievidza
a tretie osoby.
číslo: 213/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
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a) žiadosť Mariána Hučína, trvalý pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza, o nájom
pozemku parcela reg. C KN č. 210/131, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m²
pod stavbou garáže v jeho vlastníctve, na účel majetkovoprávneho vyporiadania
pozemku pod stavbou garáže,
b) informáciu, že dňa 05.04.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza
nehnuteľnosť pozemok parcela reg. C KN č. 210/131, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 17 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1565 vo vlastníctve
žiadateľa, pre Mariána Hučína, trvalý pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza nehnuteľnosti
pozemku parcela reg. C KN č. 210/131, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m²,
na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1565 vo vlastníctve žiadateľa, spôsobom podľa
§ 9a ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou
vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok - nájomného vo výške 3,00 €/m²/rok na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a podmienkou zaplatenia náhrady za
spätné užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže, pre Mariána Hučína,
trvalý pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza.

číslo: 214/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza,
o nájom pozemku parcela reg. C KN č. 210/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m² pod stavbou garáže v jeho vlastníctve, na účel majetkovoprávneho vyporiadania
pozemku pod stavbou garáže,
b) informáciu, že dňa 05.04.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza nehnuteľnosť pozemok parcela reg. C KN č. 210/57, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1283 vo vlastníctve
žiadateľa, pre Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza - nehnuteľnosti
pozemku parcela reg. C KN č. 210/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1283 vo vlastníctve žiadateľa, spôsobom podľa §
9a ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou
vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok - nájomného vo výške 3,00 €/m²/rok na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a podmienkou zaplatenia náhrady za
spätné užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže, pre Radomíra
Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza.
číslo: 215/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Vladislava Uhliara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa č.
656/36, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
4850, záhrada s výmerou 72 m2, v celosti, na účel rozšírenia záhrady,
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b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
na účel rozšírenia záhrady, pre Vladislava Uhliara a manž., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ul. J. Červeňa č. 656/36, Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
pozemok parcela registra C KN č. 4850, záhrady s výmerou 72 m2, v celosti, za cenu
20,00 €/m2, pre Vladislava Uhliara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J.
Červeňa č. 656/36, na účel rozšírenia záhrady, spôsobom predaja hore uvedeného
pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný
pozemok je dlhodobo oplotený a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta
podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov verejnoprospešné služby - správu a údržbu verejnej zelene.

číslo: 216/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Kiripolského a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č.
687/33, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
4851, záhrada s výmerou 27 m2, v celosti, na účel rozšírenia záhrady,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4851, záhrady s výmerou 27 m2, v celosti, za
cenu 20,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady, Jána Kiripolského a manž., spoločne trvalý
pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 687/33,
b) spôsob predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je dlhodobo oplotený
a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné
služby - správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 217/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave –
STARÉ MESTO, Štúrova 12, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C
KN č. 3983/8 v rozsahu výmery 16 m2, na účel vybudovania parkoviská a spevnených
plôch;
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu,
pre spoločnosť DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave –
STARÉ MESTO, Štúrova 12, na účel vybudovania parkoviská a spevnených plôch;
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č. 3983/20, diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2,
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 112/2015 vyhotoveným spoločnosťou
GEOmark, s. r. o., Prievidza
dňa 14.3.2016, úradne overeným Ing. Zuzanou
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Fašánekovou dňa 01.04.2016 pod č. 340/2016 z pozemku, parcela registra C KN č.
3983/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 528 m2, vedeného na LV č. 1, na účel
vybudovania parkoviska a spevnených plôch, pre spoločnosť DEVELOPMENT &
PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave – STARÉ MESTO, Štúrova 12, za cenu
81,78 €/m2 (cena podľa ZP), spôsobom predaja hore uvedeného pozemku podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a predmet kúpy bude slúžiť ako parkovisko
a spevnené plochy, čím bude naplnený jeho verejnoprospešný účel.
číslo: 218/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
4861/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 47 m², na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku, na ktorom sa nachádza stavba vo vlastníctve spoločnosti.
Spoločnosť prehlasuje, že za neoprávnené zabratie pozemku pod stavbou zaplatí
stanovenú kúpnu cenu a zároveň vybuduje na vlastné náklady detské ihrisko do výšky
nákladov 5 000€, po dohode s mestom Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č.4861/14, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 m2,
odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 166/2015, vypracovaným spoločnosťou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa
25.08.2015 pod č. 701/2015, z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, ostatné
plochy s výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1 (nový stav
parcela registra C KN č. 4861/14 s výmerou 201 m2) a pozemok parcela registra C KN
č.4861/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 42 m2, odčlenený a zameraný
Geometrickým plánom č. 348/2014, vypracovaným spoločnosťou GEOSLUŽBA
PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 16.09.2014 pod č.
896/2014, z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, ostatné plochy s výmerou 3 754
m² (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1, pre spoločnosť VIP invest, s. r. o.,
so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17, za cenu 200,00 €/m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti,
spôsobom predaja hore uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že
žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, so
zakrytím schodiska.
číslo: 219/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Eleny Bokrošovej, trvalý pobyt Lúčna ulica 156/10, Prievidza, o kúpu pozemku
pod stavbou garáže súpisné č. III. 994 na Ulici za depom v Prievidzi, vo vlastníctve
žiadateľky,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti pozemku
novovytvorenej parcely reg. C KN č. 3796/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², zameranej Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN č. 3796/2, na ktorom sa

40

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
nachádza garáž súpisné č. III. 994 vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 41, 30 €/m², na
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže, podľa § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa nadobúdateľa vrátane priľahlých
pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbou, pre Elenu Bokrošovú, trvalý
pobyt Lúčna ulica 156/10, Prievidza.
číslo: 220/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o neplnení zmluvných povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a zmluvy
o zriadení predkupného práva č. 16/08 a Zámennej zmluvy č. 01/10 v znení ich
dodatkov Annou Petrášovou, Ulica J. Matušku 761/6, Prievidza, t.j. o nedodržaní lehoty
na začatie výstavby,
II.
odporúča primátorke mesta
odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva č. 16/08 a Zámennej
zmluvy č. 01/10 v znení ich dodatkov.
číslo: 221/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jozefa Kotlára a manželky Zuzany Kotlárovej, obaja trvalý pobyt Ulica M.
Falešníka 434/14, Prievidza o kúpu nehnuteľností – bytu č. 25 na 2. poschodí vo vchode
č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969
a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 pre Jozefa
Kotlára a manželku Zuzanu Kotlárovu, obaja trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14,
Prievidza
b) informáciu, že dňa 31.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti – byt č. 25 na
2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku
parcela C KN č. 3969 za cenu 6 930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených
jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude
uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 na
pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Jozefa Kotlára a manželku
Zuzanu Kotlárovu, obaja trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) prevod prebytočného majetku mesta –v k.ú. Prievidza nehnuteľností – bytu č. 25 na
2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na
pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6 930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude
zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05
% ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Jozefa
Kotlára a manželku Zuzanu Kotlárovu, obaja trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14,
Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený
tým, že žiadatelia dlhodobo užívajú predmet prevodu na základe nájomnej zmluvy,
b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu
v prospech mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny
kupujúcimi

41

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY

číslo: 222/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uzn. č. 37/16 zo dňa 09.02.2016 z dôvodu
zaplatenia kúpnej ceny kupujúcou jednorazovo,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu č. 37/16 zo dňa 09.02.2016 takto:
a) v časti II. písm. a) sa vypúšťa text
„pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50
% kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov “
b) v časti II. sa vypúšťa písm. b).
číslo: 223/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30.06.2015 v znení uzn.
MsZ č. 359/15 zo dňa 25.08.2015 v znení uzn. č. 427/15 zo dňa 29.09.2015,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30.06.2015 v znení uzn. MsZ č. 359/15 zo
dňa 25.08.2015 v znení uzn. č. 427/15 zo dňa 29.09.2015 takto:
v časti II. písm. c) sa vypúšťa text
„voľné byty a byty, ktorých nájomcovia nevyužijú možnosť tieto nadobudnúť do
vlastníctva podľa písm. a) a b)“
a nahrádza sa textom
„byty č. 1, 10, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 41,
44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 78“.
číslo: 224/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Mokrého a manželky Danity, spoločný trvalý pobyt Na karasiny 249/51,
Prievidza o kúpu pozemku, parcela registra C KN č. 5400/105, orná pôda o výmere 555
m2, za účelom usporiadania a scelenia pozemku,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta nehnuteľnosť,
pozemok parcela registra C KN č. 5400/105, orná pôda o výmere 555 m2, za účelom
usporiadania a scelenia pozemku, pre Jána Mokrého a manželku Danitu, spoločný trvalý
pobyt Na karasiny 249/51, Prievidza.
číslo: 225/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Eleonóry Paulenovej, trvalý pobyt Puškinova ulica 586/17, Prievidza, o kúpu
pozemku parcela C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 73 m², na
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pri rodinnom dome v spoluvlastníctve
žiadateľky. Žiadateľka je ochotná zaplatiť 20 €/m²,
II.
odporúča MsZ
schváliť
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a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza nehnuteľnosť pozemok parcela C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 73 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku, ktorý
žiadateľka užíva ako predzáhradku pri nehnuteľnostiach v spoluvlastníctve
žiadateľky, za cenu 20 €/m², pre Eleonóru Paulenovú, trvalý pobyt Puškinova ulica
586/17, Prievidza,
b) spôsob predaja nehnuteľnosti uvedenej v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľky.
číslo: 226/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
opakovanú žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy
Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele
½, aby im mesto Prievidza, ako užívateľ ich pozemku, parcela registra E KN č. 3738/1,
záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041 vydalo bezdôvodné obohatenie po
dobu troch rokov naspäť, od doby podania prvej žiadosti a to od 8.6.2011,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 27/16 zo dňa 9.2.02016, ktorým sa
neschválilo vydanie náhrady za bezdôvodné obohatenie - užívanie pozemku pod
telesom cestnej komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza, parcela registra
E KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041 vo vlastníctve
Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt
Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½ a to za tri roky spätne
od doby podania prvej žiadosti, t. j. od 8.6.2011.
číslo: 227/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej,
trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza, o navýšenie kúpnej ceny z 5,00 €/m2 na 20,00
€/m2, pozemku parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na
LV č. 10041, každá v spoluvlastníckom podiele ½ formou kúpy, nachádzajúceho sa pod
telesom cestnej komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zvýšenie kúpnej ceny z 5,00 €/m2 na 20,00 €/m2 a zmenu uznesenia MsZ
v Prievidzi č. 28/16 zo dňa 9. 2. 2016, ktorým MsZ schválilo kúpu pozemku
nachádzajúceho sa pod telesom cestnej komunikácie v k.ú. Prievidza na
Medzibriežkovej ulici, vo vlastníctve Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14,
Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza, každá
v spoluvlastníckom podiele ½, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41
m2, zapísaná na LV č. 10041, za cenu 5,00 €/m2.
číslo: 228/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ponuka Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt Nováky, Ul. M. R. Štefánika č. 117/15 na využitie
predkupného práva na nehnuteľnosť, pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
5400/63, ostatné plochy s výmerou 1 000 m². Predmetný pozemok nadobudol žiadateľ
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II.

Kúpnou zmluvou č. 18/07, zmluvou o predkupnom práve a zmluvou o zriadení vecného
bremena dňa 28.02.2007. Cez pozemok ide teplovod vo vlastníctve spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi a žiadateľ ho ponúka
mestu za kúpnu cenu 65 000,00 €. Podľa Článku V. Predkupné právo sa kupujúci
zaviazal ponúknuť mestu pozemok späť za tých istých podmienok, ako ho žiadateľ
nadobudol,
odporúča MsZ
schváliť využitie predkupného práva na nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela
registra C KN č. 5400/63, ostatné plochy s výmerou 1 000 m², vo vlastníctve Ing. Petra
Kiabu, trvalý pobyt Nováky, Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, pre mesto Prievidza, v zmysle
Kúpnej zmluvy č. 18/07, za cenu 5,48 €/m2.

číslo: 229/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Gabriely Gatialovej, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka ul. č. 46, o kúpu
nehnuteľností - časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1,
ostatné plochy v rozsahu výmery 47 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemku. Žiadateľka uviedla, že pozemok je dlhodobo oplotený,
b) informáciu, že dňa 07.04.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, podľa písmena a) tohto
bodu, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, pre Gabrielu Gatialovú, trvalý
pobyt Remeselnícka ul. č. 46, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť, pozemok v k. ú.
Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 388/3, diel 1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 47 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 127/2015-PD,
vyhotoveným spoločnosťou GEODEZIA LMPD, s. r. o., so sídlom v Žiline, pracovisko
Prievidza, overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 25.01.2016 pod č. 38/2016 z
pozemku, parcela registra E KN č. 313/1, ostatná plocha s výmerou 4 714 m2, vedenom
na LV č. 1599 (pozemok C KN č. 388/2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorý list
vlastníctva nie je založený), pre Gabrielu Gatialovú, trvalý pobyt Prievidza,
Remeselnícka ul. č. 46, za cenu 10,00 €/m2, spôsobom predaja hore uvedeného
pozemku podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
žiadaný pozemok je dlhodobo oplotený a priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľky, ktorá bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné
služby.
číslo: 230/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Páleša, trvalý pobyt Prievidza, Ul. P. Dobšinského č. 4/1, o kúpu
nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, časť parcely registra E KN č. 2516/1,
ostatná plocha s výmerou 1 949 m2, novovytvorená parcela registra C KN č. 660/10,
ostatné plochy v rozsahu výmery 33 m2, na záhradkárske účely,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť, pozemok v
k. ú. Veľká Lehôtka, parcelu registra C KN č. 660/10, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 42/2016,
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vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, z
parcely registra E KN č. 2516/1, ostatná plocha s výmerou 1 949 m2, vedenom na LV
č. 1599 (pozemok C KN č. 660/3, orná pôda, na ktorý list vlastníctva nie je založený),
pre Petra Páleša, trvalý pobyt Prievidza, Ul. P. Dobšinského č. 4/1, za cenu 10,00
€/m2, na záhradkárske účely,
b) spôsobom predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať
namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby.
číslo: 231/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o vadách zhotoveného diela „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi
s vodnými prvkami“ a neprevzatí stavby. Autorom projektu je firma txt architekti
a zhotoviteľom diela spoločnosť Avastav, s.r.o.,
II.
ukladá prednostovi MsÚ
a) písomne vyzvať autora projektu a zhotoviteľa diela „Obnova časti Námestia slobody
v Prievidzi s vodnými prvkami“ na poskytnutie súčinnosti v odstránení vád diela,
b) oznámiť autorovi projektu a zhotoviteľovi diela, že okrem nákladov na odstránenie
vád, sa každý deň omeškania navyšuje hodnota pohľadávky mesta Prievidza
o čiastku 165 € ako zmluvná pokuta,
c) vyzvať autora projektu a zhotoviteľa diela k postupu pri odstraňovaní vád diela,
d) dňa 20. 4. 2016 vyzvať autora projektu a zhotoviteľa diela, aby zabezpečili súdnych
znalcov z odboru stavebníctva tak, aby sa 22. 4. 2016 zúčastnili obhliadky diela
a vyjadrili k návrhu autora projektu a k návrhu na odstránenie sanácie vád projektu,
e) v prípade, že autor projektu a zhotoviteľ diela nezabezpečia do stanoveného termínu
súdnych znalcov, zabezpečiť súdneho znalca z odboru stavebníctva.
číslo: 232/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 224/97 zo dňa 11. 12. 1997
v znení uznesenia č. 345/14 zo dňa 26. 8. 2014 tak, že termín predkladania
vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností z majetku mesta, kúpy,
zámeny, nájmu a vecných bremien bude 2x ročne a to v mesiaci jún a október,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 224/97 zo dňa 11. 12. 1997 v znení uznesenia
MsZ č. 345/14 zo dňa 26. 8. 2014 tak, že text „v mesiaci apríl“ sa nahradí textom
„v mesiaci jún“.
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UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 19. 4. 2016
od 127 do 232

................................................
Katarína Čičmancová
overovateľ I.

..................................................
MUDr. Dušan Magdin
overovateľ II.

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

..................................................
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
zástupca primátorky mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 20. 4. 2016
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