
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                               

 

  
Zoznam uznesení 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  31. 1. 2012 

od  1 do 21 
 
 

 
1. Zloženie návrhovej komisie 
2. Program MsZ v Prievidzi 
3. Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach 
4. Doplnok č. 2 k IS č. 65 –  Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
5. Doplnok č. 1 k IS č. 66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
6. Informatívna správa o potrebe založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v regióne hornej Nitry 
7. Žiadosť Milana Cápu a Richarda Vardžíka o kúpu nehnuteľností 
8. Žiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina o zriadenie vecného 

bremena 
9. Žiadosť spol. Autokomplexx, s.r.o., Nováky o zriadenie vecného bremena 
10. Žiadosť spol. DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava  o zriadenie vecného bremena 
11. Žiadosť spol. PTH, a. s., Prievidza o zriadenie vecného bremena 
12. Žiadosť Mgr. Maroša Štorcela o zriadenie vecného bremena 
13. Žiadosť Petra Bagina o kúpu časti nehnuteľnosti 
14. Žiadosť Aleny Fiamčíkovej o kúpu pozemku 
15. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie pozemku so spol. TECHNOL, s. r. o. 
16. Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku Radovanovi Machovi 
17. Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku spoločnosti Zberné suroviny, a. s. 
18.  Zmena uznesenia MsZ č. 370/11 (zmena počtu parkovacích miest I. etapy projektu 

Regulácia statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza) 
19. Vymenovanie Ing. Branislava Magdolena do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov 

Prievidza 
20. Zvýšenie základného imania spol. Prievidza Invest, s. r. o. 
21. Zvýšenie základného imania spol. SMMP, s. r. o. 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  31. 1. 2012 
od  1 do 21 

 
 

číslo: 1/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Peter Petráš – predseda, Katarína Čičmancová  
– členka, Ing. Branislav Bucák – člen; 

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Ing. Peter Petráš – predseda, Katarína Čičmancová  – 
členka, Ing. Branislav Bucák – člen. 
 
 

číslo: 2/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 31. 1. 2012; 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 31. 1. 2012. 
 

číslo:  3/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych 
podujatiach v meste Prievidza,  

II. schvaľuje 
Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych               
podujatiach v meste Prievidza s pripomienkami: 
- dopĺňa sa bod 2 o text:  v § 3 Oznámenie o konaní podujatia odsek 2 sa mení 

gramatický tvar slova „deň“ na „dni“, 
- text v časti: „Platnosť a účinnosť“ sa vypúšťa a nahrádza textom:  

3. V § 7 Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú odseky 4. a 5., ktoré znejú: 
„4. Na Doplnku č. 1 k VZN č. 123/2011 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi dňa 31.1.2012 a  bol schválený uznesením č. 3/12.“ 
„5. Doplnok  č. 1 k VZN č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“  

 
číslo: 4/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, 

II. schvaľuje  
Doplnok č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza s pripomienkou: v bode 3 sa vypúšťa slovo „okrem“. 
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číslo: 5/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza,  

II. schvaľuje  
Doplnok č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
s pripomienkami:  
- do bodu 1. sa za pôvodný text dopĺňa text:.... „a mení sa gramatický tvar slov „môže“ a 

„nepotrebuje“ na „môžu“ a „nepotrebujú“. 
 

číslo: 6/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o potrebe založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu 
v regióne hornej Nitry,  

II.  súhlasí  
a)   so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre, 
b) s členstvom mesta Prievidza v oblastnej organizácii cestovného ruchu ako 
zakladajúceho člena, 

III.  schvaľuje     
zástupcov mesta Prievidza do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu: 
Ing. Lýdia Ondrejková  –  predstavenstvo, 
Helena Dadíková  –  dozorná rada, 

IV.       odporúča primátorke mesta  
zúčastniť sa ustanovujúceho valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného 
ruchu na hornej Nitre a rokovaní o postavení mesta Prievidza v stanovách i zakladateľskej 
zmluve oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu v úplnom znení, 

V. žiada primátorku mesta 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi návrh stanov a návrh zakladateľskej 
zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre. 

 
číslo: 7/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Milana Cápu, Ul. S. Chalupku  55/4, Prievidza a Richarda Vardžíka,  Koceľova 
ul. 8/6, Prievidza o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 
3591/1, zastavaná plocha  vo  výmere približne 86 m2,  na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod časťou budovy a priľahlého oploteného pozemku; 
b) informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 336/11 zo  
dňa 29.11.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza  
previesť svoj nehnuteľný majetok – pozemky v k.ú. Prievidza parcela č. 3591/338 zast.pl.  
vo výmere 10 m2 a parcela č. 3591/339 zast.pl. vo výmere 76 m2, ktoré boli odčlenené  
geometrickým plánom č. 324/2011 z parcely č. 3591/1, a to z dôvodu hodného osobitného  
 zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  
 znení vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé  



 

    UZNESENIA MESTSKÉHO 
            ZASTUPITEĽSTVA   
 
 

3 
 

k pozemku parcela č. 3591/314 vo vlastníctve žiadateľov a tiež sú pod časťou budovy vo  
vlastníctve žiadateľov, 

II.  schvaľuje  
predaj nehnuteľnosti – pozemkov  v  k.ú. Prievidza  parcela č. 3591/338 zast.pl. vo 
výmere 10 m2 a parcela č. 3591/339 zast.pl. vo výmere 76 m2, ktoré boli odčlenené 
geometrickým plánom č. 324/2011 z parcely č. 3591/1, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku 
parcela č. 3591/314 vo vlastníctve kupujúcich a  tiež sú pod časťou budovy vo vlastníctve 
kupujúcich, za cenu 21,00 €/m2,  do vlastníctva Milana Cápu, Ul. S. Chalupku č. 55/4, 
Prievidza a Richarda Vardžíka,  Koceľova ul. č. 8/6, Prievidza.  

 
číslo: 8/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka budovy súp. číslo 10475 
na pozemku parcela č. 2214/17 a pozemku parcela č. 2214/17 strpieť energetické 
zariadenie – trafostanicu 102/ts/759 v tejto budove a zriadenie vecného bremena  s 
právom vstupu, prechodu a prístupu k tejto trafostanici po pozemkoch v k.ú. Prievidza 
parcela č. 2214/22, parcela č. 2214/19 a parcela č. 2214/30 v spoluvlastníctve mesta 
Prievidza v podiele 1/2, v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami 
a oprávnenými zamestnancami SSE-D, a.s., na účel vykonávania prác, obsluhy, údržby 
a opráv energetického zariadenia,  v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, 
a.s., Žilina;    

II.     schvaľuje     
zriadenie vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka budovy súp. 
číslo 10475 na pozemku parcela č. 2214/17 a vlastníka pozemku parcela č. 2214/17 
strpieť energetické zariadenie – trafostanicu 102/ts/759 v tejto budove a zriadenie 
vecného bremena  s právom vstupu, prechodu a prístupu k tejto trafostanici po 
pozemkoch v  k.ú. Prievidza parcela č. 2214/22, parcela č. 2214/19 a parcela č. 2214/30 v 
spoluvlastníctve mesta Prievidza v podiele 1/2, v ktoromkoľvek čase a ročnom období 
mechanizmami a oprávnenými zamestnancami SSE-D, a.s., na účel vykonávania prác, 
obsluhy, údržby a opráv energetického zariadenia,  v prospech Stredoslovenskej 
energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina, a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom, pričom vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza. 
 

číslo: 9/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky, Ul. A. Hlinku č. 483 o zriadenie 
vecného bremena  s právom uloženia a prekládky inžinierskych sietí – plynovej, 
vodovodnej a elektrickej  prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 6652/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k stavbe „Autosalón a autoservis Renault, Dácia 
a Volkswagen“ na pozemkoch parcela č. 6652/53, parcela č. 6652/91, parcela č. 6652/97, 
parcela č. 6652/98, parcela č. 6652/99, parcela č. 6652/100 a parcela č. 6652/112  
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v prospech vlastníkov pozemkov a stavby „Autosalón a autoservis Renault, Dácia 
a Volkswagen“,  

II.      schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s právom uloženia a prekládky inžinierskych sietí – plynovej, 
vodovodnej a elektrickej  prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 6652/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k stavbe „Autosalón a autoservis Renault, Dácia 
a Volkswagen“ na pozemkoch parcela č. 6652/53, parcela č. 6652/91, parcela č. 6652/97, 
parcela č. 6652/98, parcela č. 6652/99, parcela č. 6652/100 a parcela č. 6652/112  
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, v prospech vlastníkov pozemkov 
a stavby „Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“, pričom vecné bremeno 
sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 
 

číslo: 10/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava o zriadenie vecného bremena  
s právom uloženia inžinierskych sietí – káblových vedení na pozemku v k.ú. Prievidza 
parcela č. 4996/1 a parcela č. 1859/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v lokalite Ul. Ľ. 
Ondrejova a v lokalite Dlhej ulice v Prievidzi,     

II.         neschvaľuje   
zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – káblových vedení na 
pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 4996/1 a parcela č. 1859/1 vo vlastníctve mesta 
Prievidza v lokalite Ul. Ľ. Ondrejova a v lokalite Dlhej ulice v Prievidzi.  
 

číslo: 11/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza 
parcela č. 2747/18 strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí – zemných 
rozvodov tepla a TÚV a plynovej  prípojky a strpieť vstup na tento pozemok  
v ktoromkoľvek čase na účel prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv týchto 
inžinierskych sietí,  v prospech Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Prievidza,     

II.     schvaľuje    
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. 
Prievidza parcela č. 2747/18, strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí – 
zemných rozvodov tepla a TÚV a plynovej  prípojky a strpieť vstup na tento pozemok  
v ktoromkoľvek čase na účel prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv  
inžinierskych sietí, a to v  rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom,  v prospech 
Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Prievidza, s podmienkou uloženia prípojky 
do chráničky, pričom vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 

 
číslo: 12/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Maroša Štorcela, Nad terasami 499/6, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloženia inžinierskych sietí – plynovej, vodovodnej a elektrickej  
prípojky a s právom prechodu po pozemkoch v k.ú. Prievidza parcela č. 7056/3, parcela č. 
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7056/6 a parcela č. 7056/71 vo vlastníctve mesta Prievidza, k rodinnému domu na parcela 
č. 7056/77 v prospech vlastníkov pozemku a rodinného domu parcela č. 7056/77,   

II.     schvaľuje   
zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – plynovej, vodovodnej 
a elektrickej  prípojky a s právom prechodu po pozemkoch v k.ú. Prievidza parcela č. 
7056/3, parcela č. 7056/6 a parcela č. 7056/71 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k rodinnému domu na parcela č. 7056/77 v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom, v prospech vlastníkov pozemku a rodinného domu parcela č. 7056/77 
s podmienkou uloženia prípojky do chráničky, pričom vecné bremeno sa zriadi za odplatu 
vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 

 
číslo: 13/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Petra Bagina, Majerská ul. č. 4/3, Prievidza o kúpu časti nehnuteľnosti - pozemku 
v k.ú. Veľká Lehôtka  parcela č. 671/1, trvalý trávny porast  vo výmere 130 m2 – 150m2            
z vlastníctva mesta Prievidza na účel rozšírenia dvora pri záhradnej chatke,  

II.       neschvaľuje   
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Veľká Lehôtka  parcela č. 
671/1, trvalý trávny porast  v rozsahu výmery približne 140 m2 z vlastníctva mesta 
Prievidza.  

 
číslo:  14/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť Aleny Fiamčíkovej, Podhorská ul. 453/64, Prievidza – Veľká Lehôtka o kúpu 
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 183/2, záhrada  vo  výmere  74 m2,  na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku užívaného ako záhrada pri rodinnom dome už 
jej rodičmi a starými rodičmi; 
b) informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 297/11 zo 
dňa 25.10.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer a spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky, je oplotený, je dlhodobo užívaný ako záhrada jej 
rodinou a žiadateľka sa oň riadne stará, čím vlastne zabezpečuje namiesto mesta 
poskytovanie verejnoprospešných služieb –  správu a údržbu verejnej zelene,   

II.  schvaľuje  
predaj pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parcela č. 183/2, záhrada  vo  výmere 74 m2, 
odčleneného geometrickým plánom spoločnosti GEODÉZIA Žilina, a. s., Žilina 
z pôvodných neknihovaných PK parciel č. 301 a 1364 v k. ú. Veľká Lehôtka z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko predávaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej, je oplotený, 
dlhodobo užívaný ako záhrada  rodinou kupujúcej a kupujúca sa oň riadne stará,  čím 
vlastne zabezpečuje namiesto mesta poskytovanie verejnoprospešných služieb –  správu 
a údržbu verejnej zelene, za cenu 10,00 €/m2,  pre Alenu Fiamčíkovú, Podhorská ul. 
453/64,  Prievidza – Veľká Lehôtka, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
užívaného ako záhrada pri rodinnom dome vo vlastníctve kupujúcej. 
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číslo: 15/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh na majetkovoprávne vyporiadanie  pozemku v k.ú. Prievidza  parcela č. 3980/35 
zast.pl. vo výmere 825 m2, ktorý je zapísaný na LV 8573 vo vlastníctve spoločnosti 
TECHNOL, s.r.o., Banská Bystrica, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia 
a verejná zeleň vo vlastníctve mesta Prievidza a to zámenou za pozemky v k.ú. Prievidza 
parcela č. 3980/31 zastavané plochy vo výmere 133 m2 a parcela č. 3980/13 zastavané 
plochy vo výmere 169 m2, ktoré sú zapísané na LV 1 vo vlastníctve mesta Prievidza, na 
ktorých sa sčasti nachádza budova vo vlastníctve spoločnosti TECHNOL, s.r.o., Banská 
Bystrica;  

II.         neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť pozemky v k.ú. Prievidza parcela č. 3980/31, zastavaná 
plocha vo výmere 133 m2 a parcela č. 3980/13, zastavaná plocha vo výmere 169 m2, 
ktoré sú zapísané na LV 1 vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorých sa sčasti nachádza 
budova vo vlastníctve spoločnosti TECHNOL, s.r.o., Banská Bystrica do vlastníctva tejto 
spoločnosti, a to zámenou za pozemok v k.ú. Prievidza  parcela č. 3980/35, zastavaná 
plocha vo výmere 825 m2, ktorý je zapísaný na LV 8573 vo vlastníctve spoločnosti 
TECHNOL, s.r.o., Banská Bystrica, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia 
a verejná zeleň vo vlastníctve mesta Prievidza. 
 

číslo: 16/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 348/11 zo 
dňa 29.11.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 11.1.2012 zverejnený zámer 
mesta Prievidza, prenechať pre  Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza do 
nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 2132/7, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 17 m2, nachádzajúceho sa na Ul. A. Hlinku, na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne 
priľahlý k prevádzke „EDEN CAFE“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, 
a na ktorom bude  Radovan Macho poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je 
podľa § 1 ods.2 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí 
aj utváranie a chránenie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov 
mesta, a to za cenu nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. 
a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka, v zmysle 
Internej smernice mesta Prievidza č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú s 1 -mesačnou 
výpovednou lehotou; 

II. schvaľuje  
prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 2132/7, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 17 m2  pre Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, 
Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko  predmet nájmu je svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „EDEN CAFE“, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Radovan Macho poskytovať 
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občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je podľa § 1 ods.2 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov, medzi ktoré patrí aj utváranie a chránenie zdravých podmienok a zdravého 
spôsobu života obyvateľov mesta, a to za cenu nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za 
obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného 
kalendárneho roka, v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 - Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 
neurčitú s 1 -mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo:  17/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 347/11 zo 
dňa 29.11.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 11.1.2012 zverejnený zámer 
mesta Prievidza, prenechať spoločnosti Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina do 
nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5403, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 1 400 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko  
pozemok tvorí areál spoločnosti Zberné suroviny, a.s., je oplotený a na jeho časti sa 
nachádza budova vo vlastníctve spoločnosti súp. číslo 505-4, a to za cenu nájomného vo 
výške 3,50 €/m2/rok v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a spoločnosti bude vyúčtovaná náhrada za 
doterajšie neoprávnené užívanie pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza spätne za 
obdobie 3 rokov, 

II. schvaľuje  
prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 5403, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1 400 m2  spoločnosti Zberné suroviny, a.s., 
Kragujevská 3, Žilina, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko  pozemok tvorí areál 
spoločnosti Zberné suroviny, a.s., je oplotený a na jeho časti sa nachádza budova vo 
vlastníctve spoločnosti súp. číslo 505-4, a to za cenu nájomného vo výške 3,50 €/m2/rok 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 - Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou a spoločnosti bude vyúčtovaná náhrada za doterajšie neoprávnené 
užívanie pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza spätne za obdobie 3 rokov. 
 

číslo: 18/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 370/11 zo dňa 13.12.2011 z dôvodu zmeny 
počtu parkovacích miest I. etapy projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej 
mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ vypracovaného mestskou obchodnou 
spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza,  

II. schvaľuje   
zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 370/11 zo dňa 13.12.2011 v časti II. tak, že v rámci I. 
etapy projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta 
Prievidza“ vypracovaného mestskou obchodnou spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., 
Prievidza v zóne A na Kláštornej ulici sa mení počet parkovacích  miest zo 14 na 11  so 
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zmenou plochy v m2 zo 188 m2 na 152 m2 a počet parkovacích miest spolu zóna A až E 
sa mení z 1104 na 1101 so zmenou plochy v m2 z 13597,5 m2na 13561,5 m2.    

 
číslo: 19/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) výsledok výberového konania na funkciu riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov 
Prievidza, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.1.2012, 

b) návrh primátorky mesta na menovanie Ing. Branislava Magdolena, najúspešnejšieho 
uchádzača výberového konania, do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov 
Prievidza dňom 1.2.2012; 

II. vymenúva  
v súlade s § 11 ods.4 písm. l) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení Ing. Branislava Magdolena, najúspešnejšieho uchádzača výberového konania, do 
funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov Prievidza dňom 1.2.2012. 

 
číslo: 20/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 
jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 156 639,00 € 
s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza,  

II.         schvaľuje  
zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., jediným spoločníkom 
mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 156 639,00 € s tým, že záväzok na nový 
peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
 

číslo: 21/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu  150 000,908185 € na sumu 207 360,00 € s tým, 
že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza,  

II.         schvaľuje  
zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu  150 000,908185 € na sumu 207 360,00 € s tým, že záväzok na nový 
peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
 
 
 
 
 

 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  31. 1. 2012 

od  1 do 21 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................     .............................................         .........................................   
       Ing. Peter Petráš            Katarína Čičmancová       Ing. Branislav Bucák 
              predseda              členka                   člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ 

 
 

 


