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Zloţenie návrhovej komisie
Program MsZ v Prievidzi na deň 30. 10. 2012
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby pozemky, na ktorých mal byť pôvodne
postavený areál „City Gallery“, neboli v budúcnosti predmetom predaja
II. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012
VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania
verejného zhromaţdenia obyvateľov mesta
VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky
Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na území
mesta Prievidza
Ţiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o zvýšenie základného imania spoločnosti
Ţiadosť Kataríny Vidovej a manţ. o kúpu pozemku
Ţiadosť Anny Dolinskej o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Miroslava Brontvaja o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť Jána Kuchárika a manţ. o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Jána Kuchárika o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Ivana Meliška a manţ. o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Ing. Pavla Ondra o kúpu časti pozemku
Ţiadosť spol. DUKE, s. r. o., Prievidza o zriadenie vecného bremena
Ţiadosť spol. DUKE, s. r. o., Prievidza o prenájom časti pozemku
Prenájom nehnuteľností v správe I. ZŠ na Ul. S. Chalupku Špeciálnej základnej škole
internátnej, Prievidza
Prenájom nehnuteľnosti – nebytového priestoru v CVČ Spektrum spoločnosti Milan
Svitok STRAVOVŇA, s. r. o.
Prevod nehnuteľnosti – pozemku pre Juraja Ohradzanského
Nájom nehnuteľnosti – pozemku pre spol. STAJOZ, s. r. o.
Zmena uzn. MsZ č. 280/12 (nájom hnuteľného majetku – technológií vo vlastníctve
mesta pre PTH, a. s.)
Ţiadosť Romana Borovičku o kúpu časti pozemkov
Ţiadosť Ladislava Mečiara o zámenu pozemku
Ţiadosť Viliama Santorisa o kúpu časti pozemku
Ţiadosť Jozefa Vyhlídala a manţ. o kúpu časti pozemku
Zriadenie vecného bremena – k pozemkom vo vlastníctve Viliama Santorisa
Zriadenie vecného bremena – k pozemkom vo vlastníctve Jozefa Vyhlídala a manţ.
Ţiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Ţilina o kúpu pozemkov
Dôvodová správa a návrh na riešenie vyuţitia optickej chráničky formou nájmu
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Ukrniská
Prevod nehnuteľnosti – pozemku Richardovi Vardţíkovi
Opätovná obchodná verejná súťaţ na predaj nehnuteľnosti – pozemkov a budovy na
Ul. Ľ. Štúra
Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaţi na prevod nehnuteľnosti – pozemku
parc. č. 5399/6 (VO č. IV)
Opätovná ţiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina
o zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby na Ul. T. Vansovej
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Zmena uzn. MsZ č. 171/12 (zníţenie odplaty za zriadenie vecného bremena pre SSE
– Distribúcia, a. s.)
Zrušenie uznesení MsZ č. 174/97 a č. 224/99
Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými
domami OSBD prvým vlastníkom bytov
Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými
domami OSBD
Informácia o pripravenom projekte s názvom: Zlepšenie kvalitatívnych podmienok
ovzdušia v meste Prievidza
Informácia o pripravenom projekte s názvom: Zdravé mesto – zdravý občan
Informácia o pripravenom projekte s názvom: Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho
osobného rozvoja
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 30. 10. 2012
od 290 do 333
číslo: 290/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloţenie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. art.
Anton Bakyta – člen, Mgr. Pavel Takáč – člen;
II.
schvaľuje
zloţenie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. art. Anton Bakyta
– člen, Mgr. Pavel Takáč – člen.
číslo: 291/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 10. 2012,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 10. 2012.
číslo: 292/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi,
b) Správu o výsledkoch vykonaných kontrol,
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k plneniu uznesení MsZ
v Prievidzi;
II.
sleduje
rok 2012:
37/II., III., 43/II., 59/II., 96/III., 134/II., 171/II., 182/II., 185/II., 198/II.,
231/II., 237/II., 249/II.,
rok 2011:
73/IV. aţ VI., 238/III., 240/II., 264/II.-bod b), 266/III.;
rok 2010:
185/II., 246/II. body M3, M8, M9, M11, 278/III., 306/II.;
rok 2009:
318/III.;
rok 2007:
261/II. – bod b);
rok 2006:
546/III.;
rok 2003:
76/I.;
rok 1997:
224/II.;
predaj nehnuteľností:
rok 2012:
130, 182, 183, 227, 229, 230, 231, 232, 239, 242, 245, 262;
rok 2011:
237, 298;
rok 2008:
350;
rok 2002:
96;
rok 2001:
229;
III.
v y p ú š ť a zo sledovania uznesenia:
rok 2012:
137/II., 146/II., 161/II., 190/II., 191/II., 192/II., 193/II., 196/II., 197/II.,
199/II., 245/II.;
predaj nehnuteľností:
rok 2012:
39, 40, 41, 68, 69, 70, 73, 109, 110, 135, 136, 141, 178, 179, 180, 194,
195, 233, 234, 235;
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rok 2007:

266;

IV.

r u š í uznesenia
rok 2009:
222/II.;
predaj nehnuteľností:
rok 2012:
131, 170;

V.

o p r a v u j e uznesenia
rok 2012:
70, 233, 234, 235;
rok 2011:
260;

Uznesenie č. 70/12 zo dňa 27. 3. 2012
v celom texte uznesenia sa číslo bytu „6“, nahrádza číslom „1“.
Uznesenia č. 233/12, 234/12, 235/12 zo dňa 28. 8. 2012
v celom texte uznesení sa číslo geometrického plánu „177“, nahrádza číslom „170“.
Uznesenie č. 260/11 zo dňa 27. 9. 2011
v časti II. písm. a) a písm. b) sa za text „ parc.č. 2100/1“ dopĺňa text „parc.č. 2121 “ .
číslo: 293/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 3976/13 s
výmerou 2 645 m2, parc. č. 3976/14 s výmerou 6 804 m2, parc. č. 3976/16 s výmerou
389 m2, parc. č. 3974/4 s výmerou 222 m2, parc. č. 3974/5 s výmerou 5 m2, parc. č.
3977/7 s výmerou 167 m2, parc. č. 3977/24 s výmerou 501 m2, parc. č. 3978/8 s
výmerou 226 m2, časti pozemkov z parc. č. 3978/5 s výmerou podľa zamerania
geometrickým plánom, časti pozemkov z parc. č. 3977/6 s výmerou podľa zamerania
geometrickým plánom, na ktorých mal byť pôvodne postavený areál „City Gallery“,
neboli v budúcnosti predmetom predaja,
II.
neschvaľuje
poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 3976/13 s
výmerou 2 645 m2, parc. č. 3976/14 s výmerou 6 804 m2, parc. č. 3976/16 s výmerou
389 m2, parc. č. 3974/4 s výmerou 222 m2, parc. č. 3974/5 s výmerou 5 m2, parc. č.
3977/7 s výmerou 167 m2, parc. č. 3977/24 s výmerou 501 m2, parc. č. 3978/8 s
výmerou 226 m2, časti pozemkov z parc. č. 3978/5 s výmerou podľa zamerania
geometrickým plánom, časti pozemkov z parc. č. 3977/6 s výmerou podľa zamerania
geometrickým plánom, na ktorých mal byť pôvodne postavený areál „City Gallery“,
v budúcnosti mesto Prievidza neodpredalo.
číslo: 294/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012,
II.
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012.
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číslo: 295/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaţdenia obyvateľov mesta,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania
verejného zhromaţdenia obyvateľov mesta s pripomienkami:
- v článku II. v bode 2. písm. b) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom:
„ak je predloţená petícia obyvateľov mesta v počte najmenej 25 % oprávnených
voličov“,
v článku II. v bode 2 sa dopĺňa písmeno c) s textom: „ak je predloţená petícia
obyvateľov volebného obvodu v počte najmenej 25 % oprávnených voličov“,
- v článku VIII. v bode 1 sa pred slovo „úrad“ dopĺňa slovo „mestský“,
- v celom texte VZN sa text „podľa ods. (2) písm. a) alebo písm. b) nahrádza
textom „podľa Čl. II. ods. 2 písm. a), písm. b) alebo písm. c).“
číslo: 296/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Prievidza,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
s pripomienkami:
- v § 6 v bode 1 sa text „Príslušná komisia MsZ“ nahrádza textom „Zapisovateľ
príslušnej komisie MsZ“,
- v § 6 v bode 11. písm. a) sa slovo „ţiadostí “ nahrádza slovom „ ţiadostiach“,
- v § 7 v bode 3. sa text „ v zmysle § 6 bodu 2. “nahrádza textom „ v zmysle § 7
bodu 2 .“
číslo: 297/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky.
číslo: 298/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza
č. 66/2002 o drţaní psov na území mesta Prievidza schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 303/02 dňa 26. 11. 2002,
II.
vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza
č. 66/2002 o drţaní psov na území mesta Prievidza schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 303/02 dňa 26. 11. 2002,
III.
ukladá prednostovi MsÚ
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a) pripraviť návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na
území mesta Prievidza schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
č. 303/02 dňa 26. 11. 2002,
b) v lehote 90 dní od konania MsZ pripraviť návrh nového VZN mesta Prievidza
o drţaní psov na území mesta Prievidza podľa platnej legislatívy.
číslo: 299/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného
imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 70 000,00 € na
sumu
444 121,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný
spoločník mesto Prievidza,
II.
schvaľuje
zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., jediným
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 70 000,00 € na sumu 444 121,00 € s tým,
ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
číslo: 300/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Kataríny Vidovej a manţ., trvale bytom Cigeľ č. 270, pošta Prievidza, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653, záhrada s výmerou 315 m2, na účel
zjednotenia pozemkov a rozšírenia záhrady,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela č.
6653, záhrada s výmerou 315 m2, na účel zjednotenia pozemkov a rozšírenie
záhrady, za cenu 20,00 €/m², pre Katarínu Vidovú a manţ., trvale bytom Cigeľ č. 270,
pošta Prievidza,
b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653, záhrada s výmerou
315 m², v celosti, 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, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve
ţiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejnoprospešné sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene.
číslo: 301/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Anny Dolinskej, Nezábudková ul. 30, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5987
strpieť na tomto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej
prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 6127,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v
k.ú. Prievidza parc.č. 5987 zast.pl. s výmerou 4202 m2 strpieť na časti tohto pozemku
uloţenie inţinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rozsahu podľa
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 6127 s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa
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Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia inţinierskych sietí a šírky
jej ochranného pásma po oboch stranách, 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 pravidiel, minimálne
vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2
a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne 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 tieţ uhradí pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania.
číslo: 302/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Miroslava Brontvaja, Veľkonecpalská ul. č. 85/3, Prievidza o zriadenie
vecného bremena s právom pešieho prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č.
6341/4 a parc.č. 6342/2 vo vlastníctve mesta Prievidza k záhrade na pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 6342/1 vo vlastníctve Miroslava Brontvaja;
II.
neschvaľuje
zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo cez pozemky v k.ú. Prievidza
vo vlastníctve mesta Prievidza parc.č.6341/4 zast.pl. s výmerou 370 m2 a parc.č.
6342/2 zast.pl. s výmerou 298 m2 v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 6342/1 záhrada s výmerou 73 m2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým
plánom.
číslo: 303/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jána Kuchárika a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila
č. 380/45, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 90 m², o ktorý sa viac ako tridsať rokov
starajú, na účel vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej
bytovky a ochrany pred psími exkrementami,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza,
z parcely č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery podľa
zamerania geometrickým plánom pribliţne 90 m², do vlastníctva Jána Kuchárika
a manţ. spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 380/45, na účel
vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej bytovky a ochrany
pred psími exkrementami.
číslo: 304/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jána Kuchárika, trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 380/45, o kúpu
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané plochy a nádvoria
a z parcely č. 3264/41, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 25
m², na účel vytvorenia záhradky,
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II.

neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časti pozemkov v k. ú. Prievidza,
z parcely č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria a z parcely č. 3264/41, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery podľa zamerania geometrickým plánom pribliţne
25 m², do vlastníctva Jána Kuchárika, trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č.
380/45, na účel vytvorenia záhradky.

číslo: 305/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ivana Meliška a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila
č. 380/45, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 90 m², o ktorý sa viac ako tridsať rokov
starajú, na účel vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej
bytovky a ochrany pred psími exkrementami,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza,
z parcely č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery podľa
zamerania geometrickým plánom pribliţne 90 m², do vlastníctva Ivana Meliška
a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 380/45, Prievidza, na
účel vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej bytovky
a ochrany pred psími exkrementami.
číslo: 306/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ing. Pavla Ondra, trvale bytom Prievidza, Okruţná cesta č. 189/12/1, o kúpu
časti pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 155/1, ostatné plochy v
rozsahu výmery pribliţne 25 m2, na účel výstavby garáţe,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely č. 155/1, ostatné plochy s výmerou podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom (pribliţne 25 m2), na účel výstavby garáţe.
číslo: 307/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza, Podjazdová I.2673/14 o zriadenie
vecného bremena na bezplatné uţívanie časti nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza,
v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred nebytovými priestormi 24C,
24D, 24E a 24F obytného domu súp. číslo 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona
v Prievidzi,
II.
neschvaľuje
1) zriadenie bezplatného vecného bremena s právom prechodu pešo cez časť
pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl.
s výmerou 22157 m2 v prospech vlastníka nebytových priestorov 24C, 24D, 24E
a 24F obytného domu súp.číslo 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi
a v prospech tretích osôb v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu
určitú - 12 rokov, s tým ţe po uplynutí tejto doby odovzdá stavbu do majetku mesta,
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2) súhlas s vybudovaním a úpravou spevnených plôch a zelene na časti pozemku
v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157
m2 pred nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp. číslo 20128
na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi spoločnosťou DUKE, s.r.o., Prievidza.
číslo: 308/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza, Podjazdová I.2673/14 o prenájom časti
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred
nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp. číslo 20128 na
parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi,
II.
schvaľuje
1) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza
v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred nebytovými priestormi 24C,
24D, 24E a 24F obytného domu súp. číslo 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona
v Prievidzi v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu určitú 5 rokov,
2) spôsob prenechania nehnuteľnosti z majetku mesta Prievidza uvedenej pod
bodom 1) do nájmu pre spol. DUKE, s. r. o., Prievidza, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom
majetku mesta Prievidza, pretoţe spoločnosť DUKE, s.r.o., Prievidza v lehote 1 roka
od uzavretia nájomnej zmluvy vykoná na prenajatom pozemku úpravu spevnených
plôch a zelene na vlastné náklady, aby sa tak zvýšila bezpečnosť zákazníkov,
navštevujúcich obchodné prevádzky v nebytových priestoroch 24C, 24D, 24E a 24F
obytného domu súp. číslo 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi ako aj
obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza, pričom zabezpečovať tieto činnosti
prislúcha mestu Prievidza, keď podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone
samosprávy zabezpečuje výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev ako aj správu a údrţbu verejnej zelene, za cenu 1,00 €/rok.
číslo: 309/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, ţe na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 15.10.2012 zverejnený
zámer mesta Prievidza, prenechať pre Špeciálnu základnú školu internátnu, Úzka
ulica č.2, Prievidza, IČO: 31116183, v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Trenčín,
v nájme nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa v objekte
bývalej III. Základnej školy na Ulici S. Chalupku II. 312/12, zapísanej na LV 8482, na
pozemku – parcela č. 829/2 s výmerou 1440 m2 (720 m2/1 pavilón) a objekt bývalej
školskej jedálne I. Základnej školy, súpisné číslo II. 418, zapísaný na LV 8114,
nachádzajúci sa na pozemku – parcela č. 787/5 s výmerou 1020 m2 na účel výchovy
a vzdelávania, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod osobitného zreteľa, nakoľko
predmet nájmu bude poskytnutý v súlade s bodom 4.2.3. písm. a) internej smernice
IS-65, odo dňa 1.11.2012 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou,
nájomného v obvyklej výške a zálohových platieb za energie a sluţby,
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II.

schvaľuje
pre Špeciálnu základnú školu internátnu, Úzka ulica č. 2, Prievidza, IČO: 31116183,
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Trenčín
- nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa v objekte
bývalej III. ZŠ na Ulici S.Chalupku II. 313/14, zapísanej na LV 8482, na pozemku
parcela č. 829/2 s výmerou 1440 m2 (720 m2/1 pavilón) a objekt bývalej školskej
jedálne I. Základnej školy, súpisné číslo II. 418, zapísaný na LV 8114,
nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 787/5 s výmerou 1020 m2 na účel
výchovy a vzdelávania,
- 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, nakoľko
predmet nájmu bude poskytnutý v súlade s bodom 4.2.3. písm. a) internej
smernice IS-65, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone
samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
- za podmienok – nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, od
1.11.2012, nájomného v obvyklej výške a zálohových platieb za energie a sluţby.

číslo: 310/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, ţe na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 5.10.2012 zverejnený zámer
mesta Prievidza, prenechať v nájme nehnuteľný majetok mesta v správe rozpočtovej
organizácie - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na
parcele číslo 5293, 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 1 v rozsahu plochy 434,57
m² , ktorý má v nájme Milan Svitok ako fyzická osoba – podnikateľ, na účel
prevádzkovania výdajne teplej stravy, a to za podmienok - nájmu na dobu určitú 5
rokov, od 01.11.2012, nájomného vo výške 200,00 €/mesačne a zálohových platieb
za energie a sluţby.
Dňa 22. 8. 2012 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť MILAN SVITOK
STRAVOVŇA s.r.o., so sídlom v Prievidzi, IČO: 46806580. Menovaný je spoločníkom
a konateľom v spoločnosti, ktorá bude novým nájomcom, pričom podmienky nájmu
dojednané v zmluve KUCH 01/09/2010 z 1. 10. 2010 , uzavretej s CVČ Spektrum,
budú dodrţané. Spoločnosť MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o., nie je právnym
nástupcom pôvodnej firmy Milan Svitok – Stravovňa, a preto musí zverenie majetku
do nájmu byť schválené v MsZ ako dôvod hodný osobitného zreteľa, pričom zmluva
s novým nájomcom bude pokračovať bez časového prerušenia;
II.
schvaľuje
pre spoločnosť MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, IČO:
46806580, v zastúpení p. Milanom Svitkom, konateľom spoločnosti
- nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v budove CVČ Spektrum,
súpisné číslo 40501 na parc. č. 5293 a parc. č. 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV
1 v rozsahu plochy 434,57 m² na účel prevádzkovania výdajne teplej stravy,
- 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, nakoľko v zmysle
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 ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať
podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej
kultúry a športu,
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- za podmienok – nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
od 01. 11. 2012, nájomného vo výške 200,00 €/mesačne a zálohových platieb za
energie a sluţby, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta
prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
číslo: 311/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 273/12
zo dňa 25.9.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 4.10.2012 zverejnený
zámer mesta Prievidza predať Jurajovi Ohradzanskému, bytom Prievidza, Uhlištná ul.
č. 731/21 nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 671/8, trvalý
trávnatý porast s výmerou 135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012
z parcely č. 671/1, vo vlastníctve mesta Prievidza, na účel vybudovania prekrytej
letnej terasy;
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 671/8, trvalý
trávnatý porast s výmerou 135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012
z parcely č. 671/1, za cenu 20,00 €/m², pre Juraja Ohradzanského, bytom Prievidza,
Uhlištná ul. č. 731/21, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle Internej smernice mesta Prievidza IS – 65, nakoľko ţiadaná nehnuteľnosť
je svojím umiestnením bezprostredne priľahlá k budúcej prevádzke ţiadateľa, ktorá
zároveň bude tvoriť zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude Juraj
Ohradzanský 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.
číslo: 312/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, ţe na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 01.10.2012 zverejnený
zámer mesta Prievidza, prenechať pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., Obrancov mieru
544/35, Lehota pod Vtáčnikom do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť
pozemku parcela č. 2122/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 10 m2 nachádzajúcu sa na Námestí slobody, na účel prevádzkovania stánku s rýchlym
občerstvením, 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,
nakoľko predmet nájmu bude poskytnutý v súlade s bodom 4.2.3 písm. a) internej
smernice IS-65 na verejnoprospešné účely, t.j. nájomca zabezpečí pre verejnosť
občerstvenie s ponukou teplých jedál a nápojov, a to predovšetkým počas
prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy, 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 to za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia
nájmu na dobu určitú – od 01.11.2012 do 30.04.2013;
II.
schvaľuje
pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., Obrancov mieru 544/35, Lehota pod Vtáčnikom,
nájom majetku mesta Prievidza:
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-

-

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 2122/1 (zastavané
plochy a nádvoria) s výmerou 10 m2 - nachádzajúcu sa na Námestí slobody, na
účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením,
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko
predmet nájmu bude poskytnutý v súlade s bodom 4.2.3 písm. a) internej
smernice IS-65 na verejnoprospešné účely, t.j. nájomca zabezpečí pre verejnosť
občerstvenie s ponukou teplých jedál a nápojov, a to predovšetkým počas
prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy, 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 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na
dobu určitú – od 01.11.2012 do 30.04.2013.

číslo: 313/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 280/12 zo dňa 25.9.2012 z dôvodu zmeny
predmetu nájmu,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 280/12 zo dňa 25.9.2012 takto:
a) vypúšťa sa pôvodný text v bode I. a nahrádza sa novým textom „Informáciu, ţe na
základe rokovaní vedenia mesta a zástupcov spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo, a.s., Prievidza a Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o., schválila
primátorka mesta zámer prenajať hnuteľný majetok- technológie vo vlastníctve
mesta:
Ročný odpis/ročné
Inventárne číslo:

Názov:

Obst.cena v €

nájomné v €

3-2651-429115

Technológia VS-1215-TZ

14 399,21

964,80 €

3-2651-4291015

Technológia VS-1351-TZ

12 756,99

854,76 €

3-2651-4291115

Technológia VS-1364-TZ

13 893,49

930,96 €

3-2651-4291215

Technológia VS-1378-TZ

14 521,44

972,96 €

3-2651-42912915

Technológia K-7-TZ

22 566,09

1 512,00 €

3-2651-4291315

Technológia VS -1374-TZ

20 843,49

1 396,56 €

3-2651-429130115

Technológia VS-9,1-TZ

12 372,16

828,96 €

3-2651-42913115

Technológia VS 1525-TZ

26 242,79

1 758,96 €

3-2651-42913215

Technológia VS-1527-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913315

Technológia VS-1523-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913415

Technológia VS-1521-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913515

Technológia VS-1519-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913615

Technológia VS -1356-TZ

26 051,51

1 749,12 €
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3-2651-42913715

Technológia VS-1371-TZ

20 429,14

1 368,84 €

3-2651-42913815

Technológia VS-1221-TZ

23 284,31

1 560,12 €

3-2651-42913915

Technológia VS-1237-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42914015

Technológia VS-1230-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-4291715

Technológia VS-1213-TZ

28 243,70

1 892,40 €

3-2651-4291815

Technológia VS-1219-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4291915

Technológia VS-1225-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-42920

Technológia VS-1245-TZ

27 761,37

1 860,12 €

3-2651-4292115

Technológia VS 1248-TZ

24 928,79

1 670,28 €

3-2651-4292215

Technológia VS-1249-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292315

Technológia VS-1355-TZ

28 243,70

1 892,40 €

3-2651-4292415

Technológia VS-1359-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292515

Technológia VS-1376-TZ

36 734,74

2 461,32 €

3-2651-4292615

Technológia VS-1233-TZ

28 243,70

1 776,84 €

3-2651-4292715

Technológia VS-1479-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292815

Technológia VS-1480-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292915

Technológia VS-1478-TZ

25 468,00

1 706,40 €

3-2651-429315

Technológia VS-1222-TZ

13 381,11

896,64 €

3-2651-4293015

Technológia VS-1483-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4293115

Technológia VS-1522-TZ

27 761,37

1 812,12 €

3-2651-429415

Technológia VS-1226-TZ

14 511,03

972,24 €

3-2651-429515

Technológia VS-1227-TZ

12 179,11

816,12 €

3-2651-429615

Technológia VS-1228-TZ

14 498,32

971,40 €

3-2651-429715

Technológia VS-1235-TZ

15 627,01

1 047,12 €

3-2651-429815

Technológia VS-1239-TZ

16 050,85

1 075,44 €

3-2651-429915

Technológia VS-1241-TZ

14 425,01

966,48 €

CELKOM:

1 766 066,10

58 105,80 €

na účel vyuţívania predmetu nájmu najmä pre potrebu výroby tepla a teplej úţitkovej vody,
pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Prievidza, na dobu určitú od
1.11.2012 do 31.12.2012 s nájomným vo výške 4 842,15 €/mesiac, ktoré za obdobie dvoch
mesiacov predstavuje sumu 9 684,30 €“;
b) vypúšťa sa pôvodný text v bode II. a nahrádza sa novým textom „schvaľuje nájom
hnuteľného majetku – technológií vo vlastníctve mesta:
Ročný odpis/ročné
Inventárne číslo:

Názov:

Obst.cena v €

nájomné v €
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3-2651-429115

Technológia VS-1215-TZ

14 399,21

964,80 €

3-2651-4291015

Technológia VS-1351-TZ

12 756,99

854,76 €

3-2651-4291115

Technológia VS-1364-TZ

13 893,49

930,96 €

3-2651-4291215

Technológia VS-1378-TZ

14 521,44

972,96 €

Technológia K-7-TZ

22 566,09

1 512,00 €

3-2651-4291315

Technológia VS -1374-TZ

20 843,49

1 396,56 €

3-2651-429130115

Technológia VS-9,1-TZ

12 372,16

828,96 €

3-2651-42913115

Technológia VS 1525-TZ

26 242,79

1 758,96 €

3-2651-42913215

Technológia VS-1527-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913315

Technológia VS-1523-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913415

Technológia VS-1521-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913515

Technológia VS-1519-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42913615

Technológia VS -1356-TZ

26 051,51

1 749,12 €

3-2651-42913715

Technológia VS-1371-TZ

20 429,14

1 368,84 €

3-2651-42913815

Technológia VS-1221-TZ

23 284,31

1 560,12 €

3-2651-42913915

Technológia VS-1237-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-42914015

Technológia VS-1230-TZ

24 756,18

1 658,76 €

3-2651-4291715

Technológia VS-1213-TZ

28 243,70

1 892,40 €

3-2651-4291815

Technológia VS-1219-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4291915

Technológia VS-1225-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-42920

Technológia VS-1245-TZ

27 761,37

1 860,12 €

3-2651-4292115

Technológia VS 1248-TZ

24 928,79

1 670,28 €

3-2651-4292215

Technológia VS-1249-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292315

Technológia VS-1355-TZ

28 243,70

1 892,40 €

3-2651-4292415

Technológia VS-1359-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292515

Technológia VS-1376-TZ

36 734,74

2 461,32 €

3-2651-4292615

Technológia VS-1233-TZ

28 243,70

1 776,84 €

3-2651-4292715

Technológia VS-1479-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292815

Technológia VS-1480-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4292915

Technológia VS-1478-TZ

25 468,00

1 706,40 €

3-2651-429315

Technológia VS-1222-TZ

13 381,11

896,64 €

3-2651-4293015

Technológia VS-1483-TZ

26 519,67

1 776,84 €

3-2651-4293115

Technológia VS-1522-TZ

27 761,37

1 812,12 €

3-2651-429415

Technológia VS-1226-TZ

14 511,03

972,24 €

3-2651-429515

Technológia VS-1227-TZ

12 179,11

816,12 €

3-2651-42912915
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3-2651-429615

Technológia VS-1228-TZ

14 498,32

971,40 €

3-2651-429715

Technológia VS-1235-TZ

15 627,01

1 047,12 €

3-2651-429815

Technológia VS-1239-TZ

16 050,85

1 075,44 €

3-2651-429915

Technológia VS-1241-TZ

14 425,01

966,48 €

CELKOM:

1 766 066,10

58 105,80 €

pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Prievidza, na účel vyuţívania
predmetu nájmu najmä pre potrebu výroby tepla a teplej úţitkovej vody v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, pretoţe medzi základné
úlohy mesta patrí podľa § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného aj zabezpečovanie
verejnoprospešných sluţieb a utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého
spôsobu ţivota obyvateľov mesta, ktoré namiesto mesta zabezpečí spol. Prievidzské
tepelné hospodárstvo, a. s., Prievidza, na dobu určitú od 1.11.2012 do 31.12.2012
s nájomným vo výške 4 842,15 €/mesiac, ktoré za obdobie dvoch mesiacov
predstavuje sumu 9 684,30 €.“
číslo: 314/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Romana Borovičku, trvale bytom Prievidza, Ul. A. Rudnaya 215/32, zast.
spol. AZ REAL PD, s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemkov vo vlastníctve mesta,
a to pozemku parcela č. 3977/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², parc.
č. 3977/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², parc. č. 3977/32, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 m², parc. č. 3977/33, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3 m², parc. č. 3977/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², parc.
č. 3977/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², č. 3977/36, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 m², spolu s výmerou 23 m2, odčlenených z parcely
parc. č. 3977/6, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere
9 692 m2
Geometrickým plánom č. 42/2012, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov pod stavbou,
II.
schvaľuje
prevod časti pozemkov vo vlastníctve mesta, pozemku parcela č. 3977/30, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 9 m², parc. č. 3977/31, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3 m², parc. č. 3977/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², parc.
č. 3977/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², parc. č. 3977/34, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2 m², parc. č. 3977/35, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 m², parc. č. 3977/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², spolu
s výmerou 23 m2, odčlenených z parcely č. 3977/6, zastavané plochy a nádvoria
v celkovej výmere 9 692 m2 Geometrickým plánom č. 42/2012 pre Romana
Borovičku, trvale bytom Prievidza, Ul. A. Rudnaya 215/32, podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na
skutočnosť, ţe na ţiadaných pozemkoch sa nachádzajú časti objektu vo vlastníctve
nadobúdateľa – ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu 200,00 €/m², na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov.
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číslo: 315/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Ladislava Mečiara, Tuţina 384, o zámenu pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
5082/77 vo vlastníctve Ladislava Mečiara za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5
a časť pozemkov parc.č. 5082/54 a parc.č. 5082/91 vo vlastníctve mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
1) zámer mesta Prievidza previesť nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza parc.č.
5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2 a časť parc.č. 5082/54 ost.pl. s výmerou 434 m2
a časť parc.č. 5082/91 ost.pl. s výmerou 518 m2 v rozsahu podľa zamerania
geometrickým plánom spolu s výmerou 693 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do
vlastníctva Ladislava Mečiara zámenou za nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza
parc.č. 5082/77 ost.pl. s výmerou 693 m2 z vlastníctva Ladislava Mečiara do
vlastníctva mesta Prievidza,
2) spôsob prevodu nehnuteľností z majetku mesta Prievidza uvedených pod bodom
1), t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretoţe pozemok parc.č. 5082/77
vo vlastníctve Ladislava Mečiara bezprostredne susedí s miestnou komunikáciou na
Mliekarenskej ulici v Prievidzi, ktorý nebol majetkovoprávne vyporiadaný, keď
v súvislosti s realizáciou stavby „Kriţovatka štátnej cesty I/64 a miestnej komunikácie
III/05062“ bola budovaná „obchádzková trasa Mliekarenská“, čo zabezpečovalo
mesto Prievidza vychádzajúc z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa ktorého mesto zabezpečuje okrem
iného výstavbu, údrţbu a správu miestnych komunikácií, pričom zámenou za tento
pozemok ţiada Ladislav Mečiar previesť do svojho vlastníctva pozemky z majetku
mesta Prievidza v rovnakej výmere, t.j. 693 m2.
číslo: 316/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Viliama Santorisa, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 21/13, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 320/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 9 m2 (pôvodná parcela č. 69), na účel zriadenia prístupovej komunikácie
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve;
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 320/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 9 m2 (pôvodná parcela č. 69), na
účel zriadenia prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Viliama
Santorisa, bytom Prievidza.
číslo: 317/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť Jozefa Vyhlídala a manţelky Márie, bytom Prievidza, Ul. 1. mája č. 223/38, o
kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 293/1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 2 m2 (pôvodná parcela č. 69),
na účel zriadenia prístupovej
komunikácie k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve,
II.
neschvaľuje
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zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 293/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 2 m2 (pôvodná parcela č. 69), na
účel zriadenia prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Jozefa
Vyhlídala a manţ. Márie, bytom Prievidza.
číslo: 318/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zriadenie vecného bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom cez časť pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1, vo vlastníctve
mesta Prievidza, k pozemku v k.ú. Hradec, vo vlastníctve Viliama Santorisa, bytom
Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 21/13, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom
(pribliţne 9 m2),
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom cez časť pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1, vo vlastníctve
mesta Prievidza, v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 320/1 a parc.č.
320/2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom (pribliţne 9 m2) s tým, ţe
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, za cenu 10,00 €/m2.
číslo: 319/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zriadenie vecného bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom cez časť pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1 vo vlastníctve
mesta Prievidza k pozemku v k.ú. Hradec vo vlastníctve Márie a Jozefa Vyhlídala,
bytom Prievidza, Ul. 1. mája č. 223/38, v rozsahu podľa zamerania geometrickým
plánom (pribliţne 2 m2),
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom cez časť pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1 vo vlastníctve
mesta Prievidza, v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/2 a parc.č.
293/3 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom (pribliţne 2 m2) s tým, ţe
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, za cenu 10,00 €/m2.
číslo: 320/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o záujme spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina, Pri
Rajčianke 2927/8, o kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, a to
pozemkov parcela č. 906, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m², parcela č.
1839, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m², parcela č. 1846, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 87 m², parcela č. 1859/5, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 75 m², parcela č. 2056/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m²,
parcela č. 2067, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 39 m², parcela č. 2747/5,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m², parcela č. 2747/7, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 64 m², parcela č. 5049/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
38 m², parcela č. 5352/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 82 m², parcela č.
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II.

5365, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m², parcela č. 5389, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 10 m², parcela č. 6652/28, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 60 m², parcela č. 6652/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m²,
parcela č. 6652/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m², parcela č.
6652/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m², parcela č. 6937, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 35 m², parcela č. 2969/2, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 36 m², parcela č. 933, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m²,
parcela č. 930, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m² a parcela č. 49,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m², na účel majetkovoprávneho
vyporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú trafostanice vo vlastníctve
ţiadateľa, za cenu 40,00 €/m²,
schvaľuje
predaj pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemkov parcela č. 906, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 33 m², parcela č. 1839, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 57 m², parcela č. 1846, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 87 m²,
parcela č. 1859/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 75 m², parcela č. 2056/2,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m², parcela č. 2067, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 39 m², parcela č. 2747/5, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 81 m², parcela č. 2747/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m²,
parcela č. 5049/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m², parcela č. 5352/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 82 m², parcela č. 5365, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 76 m², parcela č. 5389, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
10 m², parcela č. 6652/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m², parcela č.
6652/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 60 m², parcela č. 6652/30,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m², parcela č. 6652/31, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 55 m², parcela č. 6937, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
35 m², parcela č. 2969/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m², parcela č.
933, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m², parcela č. 930, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 16 m² a parcela č. 49, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
43 m² , pre spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina, Pri Rajčianke
2927/8, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadaných pozemkoch sa
nachádzajú stavby- trafostanice vo vlastníctve nadobúdateľa – ţiadateľa, za cenu
40,00 €/m².

číslo: 321/2012
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
dôvodovú správu a návrh mestskej rady na riešenie vyuţitia optickej chráničky
formou nájmu, t.j. schváliť zámer mesta Prievidza prenechať pre spoločnosť UNIPA,
s.r.o., Prievidza, Košovská cesta 1, do nájmu majetok mesta optickú chráničku,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza, Košovská
cesta 1, do nájmu majetok mesta:
optickú chráničku v dĺţke pribliţne 17 km (dĺţka a parametre stavby podľa
projektovej dokumentácie a porealizačného zamerania, trasa je zakreslená
v DTM), nachádzajúcu sa v intraviláne mesta Prievidza za účelom vypracovania
koncepcie vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho rozširovania optickej siete,
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
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spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza, ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou
mesta, zabezpečuje verejnoprospešné sluţby príbuzného charakteru - poskytuje
stĺpy verejného osvetlenia okrem iného aj za účelom umiestnenia optických
káblov, trasovanie vedení verejného osvetlenia a lokalizáciu porúch zemných
káblových vedení, vydáva stanoviská ku ţiadostiam o výkopové práce, spravuje
DTM, ktorá je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a
inţinierskych sietí a slúţi ako mapová podpora pri územných konaniach a
rozhodnutiach, pri záberoch verejných priestranstiev, pri rôznych povoľovacích
procesoch, ako vizualizačná podpora pri procesnom riadení a spracovaní
agendy, a preto existuje odôvodnený predpoklad, ţe spoločnosť zabezpečí
realizáciu zámeru mesta – presun vzdušného optického vedenia do pozemných
vedení - v súlade § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, t.j. zabezpečí riadne hospodárenie s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom mesta, utvoria sa vhodné podmienky na bývanie v obci
a zabezpečia sa potreby obyvateľov a rozvoja obce, tieţ v zmysle internej
smernice IS-65 bod 4.2.3 c) stĺpy verejného osvetlenia sú v správe spoločnosti
UNIPA, s.r.o. a svojím vyuţitím tvoria neoddeliteľný celok s plánovaným vyuţitím
optickej chráničky,
a to za podmienok – nájomného vo výške 1€/rok a uzatvorenia nájmu na dobu
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
číslo: 322/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s
§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, na
prenechanie nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Prievidza do nájmu, a to parc.č.
528/153 orná pôda s výmerou 2587 m2 a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763
m2 (spolu s výmerou 4350 m2), odčlenených Geometrickým plánom č. 22/2011 z
parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m2, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza, a ktoré sú podľa zápisu v katastri
nehnuteľností určené na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie poľnohospodárskych
plodín;
II.
schvaľuje
1) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti – pozemky v k.ú.
Prievidza, a to parc.č. 528/153 orná pôda s výmerou 2587 m2 a parc.č. 528/156 orná
pôda s výmerou 1763 m2 (spolu s výmerou 4350 m2), odčlenených Geometrickým
plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m2, ktoré sa
nachádzajú v lokalite Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza a ktoré sú podľa
zápisu v katastri nehnuteľností určené na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
2) spôsob prenechania nehnuteľností uvedených pod bodom 1) do nájmu formou
obchodnej verejnej súťaţe podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 –
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,
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3) podmienky nájmu, ktoré budú zverejnené podľa príslušných ustanovení zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v planom znení, a to:
a) zachovanie účelu nájmu - na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
b) výšku nájomného minimálne 1% z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa
bonitovanej pôdnoekologickej jednotky ( BPEJ, hodnota ktorej je podľa sadzieb
vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva SR v lokalite Ukrniská v priemere
0,140 € za 1 m2), ako ustanovuje v § 10 zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
c) neurčitý čas trvania nájmu s výpovednou lehotou jeden rok a s moţnosťou nájom
vypovedať k 1. novembru v roku podľa § 6 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
d) povinnosť uhradiť súvisiace náklady (napr. vytýčenie hranice dotknutého pozemku
a pod.).
číslo: 323/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o priamom predaji zverejnenom mestom Prievidza dňa 12.09.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 230/12 zo dňa 28.08.2012 o najvhodnejšiu cenovú
ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –
pozemku, parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2,
odčleneného Geometrickým plánom č. 166/2012 z parcely č. 3591/1, na účel
výstavby skladových alebo výrobných priestorov.
V stanovenom termíne, t. j. do 17.10.2012 do 12.00 h bola doručená jedna cenová
ponuka, ktorá spĺňa podmienky priameho predaja, t. j. priamy predaj bol úspešný.
MsR vyhodnotila priamy predaj zverejnený mestom Prievidza dňa 12.09.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 230/12 zo dňa 28.08.2012 ako úspešný, cenovú ponuku
predloţil Richard Vardţík, trvalý pobyt Prievidza, Koceľová ulica 195/6,
II.
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemku, parcela č. 3591/340, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, odčleneného Geometrickým plánom č.
166/2012 z parcely č. 3591/1 Richardovi Vardţíkovi, trvalý pobyt Prievidza, Koceľova
ulica 195/6, s podmienkami:
- účel vyuţitia nehnuteľnosti – výstavba skladových alebo výrobných priestorov,
- kúpna cena – vo výške 11 €/m2,
- spolu s kúpnou cenou uhradí kupujúci správne poplatky súvisiace s podaním návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností 132,00 € a náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku č. 77/2012 vo výške 80,00 €.
číslo: 324/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o opakovanej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa
12.09.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 232/2012
zo dňa 28.08.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod
nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva
č. 1, a to:
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II.

- pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m2,
- pozemok parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2,
- budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby –
zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky).
V stanovenom termíne, t. j. do 17.10.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne
súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná,
schvaľuje
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12,
a to budovy zariadenia núdzového bývania, súpisné č. 20036, na pozemku parcela
č. 1072 (na LV č. 1 ako dom techniky) a pozemkov, parcela č. 1072, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy s výmerou
1 083 m2, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:
1. účel vyuţitia: zmiešané územie s prevaţne mestskou štruktúrou postupná funkčná prestavba IBV na polyfunkčné územie s prevahou
vybavenosti, sluţieb, obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania;
2. kúpna cena: minimálne vo výške 95 484,00 €;
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.

číslo: 325/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 12.09.2012
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 237/11 zo dňa
30.08.2011 v znení uznesenia č. 182/12 zo dňa 26.06.2012 a v znení unesenia č.
242/12 zo dňa 28.08.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 5399/6, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 62 m² v celosti (odčlenený z parcely č. 5399/1
Geometrickým plánom č. 265/2010).
V stanovenom termíne, t. j. do 17.10.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne
súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
číslo: 326/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
opätovnú ţiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
Ţilina, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2272 strpieť na tomto pozemku umiestnenie
inţinierskych sietí – preloţku časti NN vedenia a s tým spojené uloţenie zemného
káblového vedenia na účel realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T.Vansovej
v Prievidzi, parc.č. 2271 a parc.č. 2272 – preloţka časti NN vedenia“ a strpieť vstup
na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania
údrţby a opráv inţinierskych sietí
v prospech spoločnosti
Stredoslovenská
energetika - Distribúcia, a.s. Ţilina v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku
v k.ú. Prievidza parc.č. 2272, strpieť na tomto pozemku umiestnenie inţinierskych
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sietí – preloţku časti NN vedenia a s tým spojené uloţenie zemného káblového
vedenia za účelom realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T.Vansovej
v Prievidzi, parc.č. 2271 a parc.č. 2272 – preloţka časti NN vedenia“ v rozsahu podľa
zamerania geometrickým plánom a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek
čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a opráv inţinierskych sietí
v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina s tým,
ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2,
vypočítanej z dĺţky trasy vedenia inţinierskych sietí a šírky ochranného pásma po
oboch stranách, 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 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j.
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2 a s podmienkou, ţe
investor sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne 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 tieţ uhradí
pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania.
číslo: 327/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ţiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina
o prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 171/12 zo dňa
26.6.2012 a upustenie od poplatku za zriadenie vecného bremena na umiestnenie
inţinierskych sietí – zemného káblového vedenia za účelom realizácie stavby
„Prievidza – sídlisko Píly: rekonštrukcia 6 kV TS č. 312, 659, 682 na 22 kV
a rekonštrukcia 6 kV káblov na 22 kV“,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 171/12 zo dňa 26.6.2012
tak, ţe v časti II. schvaľuje sa za text „za odplatu“ dopĺňa text „zníţenú o polovicu“.
číslo: 328/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zrušenie uznesenia MsZ č. 174/97 zo dňa 9.9.1997
a uznesenia MsZ č. 224/99 zo dňa 14.12.1999,
II.
ruší
uznesenie MsZ č. 174/97 zo dňa 9.9.1997 a uznesenie MsZ č. 224/99 zo dňa
14.12.1999.
číslo: 329/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na súhlas k prevodu spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami OSBD,
II.
schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými
domami OSBD prvým vlastníkom bytov, za cenu 0,099 €/m².
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číslo: 330/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na súhlas k prevodu spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami v prípadoch, keď po
nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru, nebolo
vyporiadané vlastníctvo k pozemku,
II.
schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými
domami v prípadoch, keď po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo
nebytovému priestoru, nebolo vyporiadané vlastníctvo k pozemku, za cenu 4,98 €/m².
číslo: 331/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: Zlepšenie kvalitatívnych podmienok
ovzdušia v meste Prievidza a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloţenie projektu s názvom: Zlepšenie kvalitatívnych podmienok ovzdušia
v meste Prievidza,
b) kofinancovanie projektu vo výške 10 358,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 332/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: Zdravé mesto – zdravý občan
a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloţenie projektu s názvom: Zdravé mesto – zdravý občan,
b) kofinancovanie projektu vo výške 8 539,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 333/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho
osobného rozvoja a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloţenie projektu s názvom: Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho osobného
rozvoja,
b) kofinancovanie projektu vo výške 7 000,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 30. 10. 2012
od 290 do 333

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Helena Dadíková
predsedníčka

.............................................
Mgr. art. Anton Bakyta
člen

.........................................
Mgr. Pavel Takáč
člen

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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