UZNESENIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Zoznam uznesení
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 24. 4. 2012
od 91 do 121
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103.

104.
105.
106.

107.
108.
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Zloženie návrhovej komisie
Program MsZ v Prievidzi
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Výročná správa o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o., za rok 2011
Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12.
2011
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2011
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 a Hodnotiaca správa o plnení programového
rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011
I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012
Zmena použitia schválených úverových zdrojov
Zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku, Prievidza a jej súčastí
Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody
v meste Prievidza
Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta
Prievidza pre rok 2012
Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov
IS č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku
mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám
Protest Okresnej prokuratúry
Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 115/2011
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach
spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných
miestach v meste Prievidza
Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza Invest,
s. r. o.
Žiadosť JUDr. Evy Vyskokovej o kúpu pozemku
Žiadosť Ing. Miroslava Peteju a manž. o kúpu pozemku
Žiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S. o kúpu časti pozemku
Informácia o možnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza
Žiadosť Ladislava Mečiara o zriadenie vecného bremena
Žiadosť ZpS Prievidza na vyňatie majetku zo správy – technologické zariadenia stanice
tepla
Žiadosť spol. PTH, a. s., o kúpu technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla
Ponuka RNDr. Petra Turčana na predaj pozemkov
Dlhodobý nájom pozemku pre Charitu – dom sv. Vincenta, n. o.
Nájom časti pozemku za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre Renátu Rakytovú
Nájom nebytových priestorov v ZŠ na Ul. P. Dobšinského pre KaSS v Prievidzi
Zmena zapisovateľky komisie mládeže a voľnočasových aktivít
Zmena v zložení komisie školstva a kultúry
Informácia o činnosti komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 24. 4. 2012
od 91 do 121
číslo: 91/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka, Marcel
Dobrovodský – člen, MVDr. Vladimír Petráš – člen,
II.
schvaľuje
zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka, Marcel Dobrovodský –
člen, MVDr. Vladimír Petráš – člen.
číslo: 92/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24. 4. 2012;
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24. 4. 2012.
číslo: 93/12
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:
rok 2011:

rok 2010:
rok 2009:
rok 2007:
rok 2006:
rok 2003:
rok 1997:

37/II., III.; 40/II., 43/II., 59/II., 76/II., 77/II., 78/II., 79/II., 83/II., 84/II., 85/II.;
73/IV. až VI., 177/II., 238/III., 240/II., 241/II. – bod b), 242/II.-b), 243/III.,
264/II.-bod b), 266/III, 273/II. – bod a), c), 300/II., 302/II., 326/II., 326/III.,
362/II., 372/III.;
158/II., 185/II., 246/II. body M3, M8, M9, M11, 278/III., 283/III., 306/II.;
149/II., 149/III., 222/II., 318/III.;
261/II. – bod b);
546/III.;
76/I.;
224/II.

III.

v y p ú š ť a zo sledovania uznesenia:
rok 2012:
16/II.;
rok 2011:
301/II., 360/II., 370/III.;
rok 2010:
186/II.;
rok 2006:
486/II.

IV.

r u š í uznesenia:
rok 2011:
371/II.,III.

V.

p o z a s t a v u j e uznesenia:
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rok 2009:
VI.

364/II. – bod a), c);

p o z a s t a v e n é uznesenia:
Sleduje: rok 2010:
321/II. – bod c);
rok 2009:
232/II.,
rok 2007:
323/III., 360/III.;
rok 2005:
254/II. – bod 3), 323/II. – bod 4), 393/II.;
rok 2004:
200/II., 483/II. – bod c), 483/III.;
rok 1999:
66/I.
Vypúšťa zo sledovania:
rok 2008:
241/II.;
rok 2006:
298/II., 393/II.
rok 2004:
61/II. – bod 1) a bod 5), 140/II.,
Ruší:

rok 2009:
rok 2006:
rok 2004:

199/II., 199/III.
546/II.;
141/III.

číslo: 94/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková
organizácia, za rok 2011.
číslo: 95/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12. 2011,
II.
schvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31. 12. 2011.
číslo: 96/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za rok 2011,
b) Informáciu o vykrytí straty z roku 2009 vo výške 15 848,73 € príspevkom mesta,
schváleným uzn. MsZ č. 363/11 dňa 13.12.2011 v I. úprave rozpočtu KaSS,
II.
schvaľuje
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za rok 2011,
III.
ukladá riaditeľke KaSS v Prievidzi
vyrovnať stratu vo výške -22 318,01 € z hlavnej činnosti z roku 2011 zo zisku
z podnikateľskej činnosti za rok 2011, ktorý bol vo výške 8 766,53 €. Rozdiel straty z roku
2011 vo výške -13 551,48 € vyrovnať z výsledku hospodárenia za rok 2012.
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číslo: 97/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011,
II.
schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011.
číslo: 98/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 a Hodnotiacu správu o plnení
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011,
b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2011,
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2011
a k Hodnotiacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011,
II.
schvaľuje
a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011
Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške
716 005 €
Celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 23 424 796 €
Celkové výdavky čerpalo mesto vo výške 22 708 791 €
Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške
1 406 702 €,
Bežné príjmy
22 106 557 €
Bežné výdavky
20 254 740 €
Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 1 851 817 €
Kapitálové príjmy
338 001 €
Kapitálové výdavky 783 116 €
Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške - 445 115 €
b) použitie prebytku bežného rozpočtu z roku 2011 na krytie schodku kapitálového
rozpočtu a rozpočtu finančných operácií;
c) usporiadanie finančných vzťahov mesta za rok 2011 takto:
1. Zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2011 prechádzajú
do použitia v rozpočte mesta v roku 2012 spolu vo výške 164 924,49 € v tom:
- zo ŠR nedočerpané normatívne fin. prostriedky základ. škôl 37 329 ,42 €
- zo ŠR nedočerpané nenormatívne fin. prostriedky ZS Rastislavova a CVČ 2 714 ,34 €
- zo ŠR a EÚ nedočerpané fin. prostriedky na projekt ZŠ Malonecpalská 21 258,59 €
- nedočerpané účelové fin.prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta 1 620,23 €
- z Recyklačného fondu nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný
zber 91 853,00 €
- z Envi -packu nečerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný zber 10 148,91 €
2. Vrátenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov a odvod výnosov za rok
2011 do štátneho rozpočtu v roku 2012 spolu vo výške 1 373,77 €
v tom:
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III.

- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre agendu ŠFRB 796, 67 €
- odvod výnosov z dotácie zo ŠR Zariadenia pre seniorov 451,18 €
- odvod výnosov z dotácií zo ŠR pre školstvo 125,92 €
d) usporiadanie zostatku finančného prebytku mesta k 31.12. 2011 vo výške 549 706,71 €
takto :
- odvod 10 % z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu do Rezervného fondu vo výške
124 040,37 €
- odvod nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta do Rezervného
fondu spolu vo výške 97 407,45 €
v tom: - Základná umelecká škola 24 108,97 €
-Zariadenie pre seniorov 73 298,48 €
- odvod nedočerpaných príjmov za vyseparovaný odpad z predchádzajúcich rokov
do Fondu životného prostredia vo výške 68 901,00 €
- odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške 259 357,89 €
e) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011
schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2011 bez výhrad.

Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 tvorí Prílohu č. 1 týchto uznesení MsZ.
číslo: 99/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012;
II.
ruší
Rozpočtové opatrenie č.2 schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06
Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy schválených presunov
rozpočtových prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č.2 schvaľuje MsZ v rámci I. zmeny
rozpočtu mesta v roku 2012,
III.
schvaľuje
a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012
Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -1 630 369 €
v tom: bežné príjmy
-762 429 €
kapitálové príjmy
-1 225 740 €
príjmové finančné operácie
357 800 €
Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -1 630 369 €
v tom: bežné výdavky
-391 203 €
kapitálové výdavky
-1 237 166 €
výdavkové finančné operácie
-2 000 €
pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je takáto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu
v tom: bežné výdavky

26 696 344 €
21 758 703 €
1 825 925 €
3 111 716 €
26 696 344 €
20 764 251 €

5

UZNESENIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

4 419 776 €
1 512 317 €

b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2012 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto:
Rezervný fond sa použije na bežné výdavky vo výške 135 310 €
- úhrada bežných výdavkov spôsobených snehovou kalamitou uzn. MsZ č.49/12
vo výške 37 903 €
- na bežné výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za rok 2011 vo výške 24 109 €
- na bežné výdavky Zariadenia pre seniorov z nedočerp.vlast.príjmov za rok 2011
vo výške 73 298 €
Fond rozvoja mesta sa použije na kapitálové výdavky vo výške 235 085 €
- rekonštrukcia vstupného priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej knižnice
vo výške 8 000 €
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ, CVČ vo výške
18 133 €
- na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ vo výške
12 794 €
- splátka úveru DD M. Rázusa - úver 2008 vo výške 128 158 €
- nákup pozemkov - cintorín Pod banskou vo výške 30 000 €
- nákup pozemkov - cintorín Hradec vo výške 800 €
- park pred ÚPSVaR v Prievidzi vo výške 35 000 €
- spojovací chodník Necpaly - Kopanice vo výške 2 200 €
I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 tvorí Prílohu č. 2 týchto
uznesení MsZ.
číslo: 100/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu použitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 €
v rozpočte mesta na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie
investičných akcií mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012;
II.
schvaľuje
zmenu použitia schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 € v rozpočte mesta
na rok 2012 v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie investičných akcií
mesta na základe schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012.
číslo: 101/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a)
návrh na zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza
dňom 31. júla 2012 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie
Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe
rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl
a školských zariadení k 30. júnu 2012 a zrušenie Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S.
Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 20122459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012;
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II.

b) návrh na zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej
súčastí Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou
školou, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na
ktorého prechádzajú všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom
1. augusta 2012 podľa § 21 ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov;
c) návrh na prechod nehnuteľného majetku:
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza
súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002
bez súpisného čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009
súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej III. Základnej škole, Ul.
S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho
nástupcu I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi;
d) návrh na prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku
312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu
I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi v zmysle inventarizácie
vykonanej dňa 31. júla 2012;
schvaľuje
a) zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 31. júla
2012 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo
siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III.
ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 20122459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012
a zrušenie Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe
rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl
a školských zariadení k 30. júnu 2012;
b) zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí
Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ,
Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou,
Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého
prechádzajú všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1.
augusta 2012 podľa § 21 ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov;
c) prechod nehnuteľného majetku:
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza
budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza
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súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002
bez súpisného čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009
súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S.
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho
nástupcu I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi;
d) prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku
312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu
I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi v zmysle inventarizácie
vykonanej dňa 31. júla 2012.
číslo: 102/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské
obvody v meste Prievidza,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody
v meste Prievidza s pripomienkami:
- v Článku 4 sa pôvodný text v znení „Pôvodne Článok 5 sa mení na Článok 4“
nahrádza textom: „Pôvodne bod č. 5. Článku 4 sa mení na bod č. 4“
- pôvodný text uvedený pred Článkom 6 Záverečné ustanovenia v znení „Pôvodný text
sa mení:“ sa nahrádza textom „Pôvodný text sa dopĺňa:“ a zároveň sa dopĺňa
číslovanie odsekov v Záverečnom ustanovení o č. 4 a č. 5.
číslo: 103/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012;
II.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012.
číslo: 104/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov s pripomienkami:
- vypúšťa sa posledná veta a dopĺňa sa text: Článok VI. Záverečné ustanovenia dopĺňa sa bod 3. s textom: Doplnok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol schválený uzn. MsZ č. ......./12
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“
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číslo: 105/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Internej smernice č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým
osobám,
II.
schvaľuje
Internú smernicu č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám.
číslo: 106/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Protest Okresnej prokuratúry
Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 115/2011
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach
spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných
miestach v meste Prievidza, ktoré schválilo MsZ v Prievidzi dňa 31.05.2011,
II.
vyhovuje
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza sp. zn. Pd 182/11-15 zo dňa
28.02.2012 proti VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza,
III.
ukladá právnej kancelárii
pripraviť návrh na zrušenie VZN č. 115/2011 schváleného uznesením MsZ č. 144/11 dňa
31.05.2011.
číslo: 107/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza Invest,
s. r. o.
číslo: 108/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť JUDr. Evy Vyskokovej, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku č. 29/4, o kúpu pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela č. 2104/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, na
účel zriadenia parkovacích miest,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 2104/3, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, na účel zriadenia parkovacích miest.
číslo: 109/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Miroslava Peteju a manž. Evy, bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5895/1, zastavané plochy a nádvoria
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II.

vo výmere 53 m2, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne
priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5895/1,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, v celosti, na účel majetkoprávneho
vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacim nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľov, za cenu 20,00 €/m2, pre Ing. Miroslava Peteju a manž. Evu,
bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,
b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5895/1, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 53 m2, v celosti, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o dôvod
hodný osobitného zreteľa
odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je
oplotený,
bezprostredne priľahlý k susediacim
nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta poskytovanie
verejnoprospešných služieb.

číslo: 110/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul.
5/18, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3796/2, ostatné plochy vo
výmere približne 92 m², na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlažby
a okrasné dreviny,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.
3796/15, ostatné plochy, vo výmere 92 m², odčlenená z parcely č. 3796/2
Geometrickým plánom č. 115/2012, na účel vybudovania vzorkovej záhrady na
zámkové dlažby a okrasné dreviny na pozemku bezprostredne priľahlom k pozemku
vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 40,00 €/m2, pre Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so
sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul. 5/18,
b) spôsob predaja pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 3796/15, ostatné plochy, vo
výmere 92 m², odčlenená z parcely č. 3796/2 Geometrickým plánom č. 115/2012
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 bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý na ňom
vybuduje vzorkovú záhradu a umožní vznik nových pracovných miest, čím zabezpečí
namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov utváranie podmienok práce obyvateľom obce.
číslo: 111/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o možnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza.
číslo: 112/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ladislava Mečiara, bytom Prievidza, Ul. J. Murgaša č. 2/15
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1. o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania
geometrickým plánom – približne 7 m2, o ktorú potrebuje rozšíriť pozemok parcela č.
5082/88, ktorý odkúpil od mesta Prievidza v roku 2006 verejnou obchodnou súťažou za
účelom výstavby garáže,
alebo
2. o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti svojho
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania geometrickým
plánom – približne 7 m2 časť objektu – garáže, na výstavbu ktorej odkúpil od mesta
Prievidza v roku 2006 verejnou obchodnou súťažou pozemok parcela č. 5082/88,
schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
svojho pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania
geometrickým plánom – 7 m2 časť objektu – garáže, na výstavbu ktorej odkúpil Ladislav
Mečiar od mesta Prievidza v roku 2006 obchodnou verejnou súťažou pozemok parcela
č. 5082/88, a to v prospech Ladislava Mečiara, bytom Prievidza, Ul. J. Murgaša č. 2/15
s podmienkou zamedzenia voľného priestoru medzi garážami.

číslo: 113/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Zariadenia pre seniorov, so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Okáľa č. 6, na vyňatie
majetku zo správy, a to technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO
č.1TENEKOS 100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75,
nachádzajúcich sa na Ul. M. Rázusa č. 17, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, ktoré slúžia
na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody,
II.
schvaľuje
vyňatie majetku, a to technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1
TENEKOS 100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, nachádzajúcich
sa v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti, súpisné č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17,
v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, ktoré slúžia na výrobu tepla a teplej
úžitkovej vody.
číslo: 114/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho
3 H, o kúpu technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1TENEKOS
100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, ktoré sa nachádzajú na Ul.
M. Rázusa č. 17 a slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať majetok v k. ú. Prievidza, technologické zariadenia
odovzdávacej stanice tepla – SO č.1 TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-0002/07-717, uvedená do prevádzky v roku 2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500,00 €
a všeobecná hodnota zariadenia na základe Znaleckého posudku č. 11/2012 je
5 443,20 € bez DPH a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, výrobné č.
3975, uvedená do prevádzky v roku 2009, ktorej vstupná hodnota je 11 250 €
a všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku č. 11/2012 je 6 048,00 €
bez DPH, ktoré sa nachádzajú v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti súpisné
č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17, v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16,
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zastavané plochy a nádvoria, za cenu podľa znaleckého posudku, pre Prievidzské
tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3 H,
b) spôsob predaja majetku - technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO
č.1 TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-00-02/07-717, uvedená do prevádzky
v roku 2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500 € a všeobecná hodnota zariadenia na
základe Znaleckého posudku č. 11/2012 je 5 443,20 € bez DPH a odovzdávacej
stanice tepla – Decon WL H55W75, výrobné č. 3975, uvedená do prevádzky v roku
2009, ktorej vstupná hodnota je 11 250 € a všeobecná hodnota na základe
znaleckého posudku č. 11/2012 je 6 048,00 € bez DPH, ktoré sa nachádzajú
v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti súpisné č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17,
v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, zastavané plochy a nádvoria, ktoré
slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. zabezpečuje
dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, čím vykonáva činnosti, ktoré ukladá zákon
369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestu Prievidza, ktoré podľa § 4 ods.3 písm. g)
a h) je povinné zabezpečovať verejnoprospešné služby a utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, ktorými sú nepochybne starší
obyvatelia Zariadenia pre seniorov;
c) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka budovy –
zariadenia sociálnej starostlivosti, súpisné č.1266 na Ul. M. Rázusa v k. ú. Prievidza
na parcele č. 5061/7 a 5061/16, zastavané plochy a nádvoria, strpieť v týchto
budovách technologické zariadenia a umožniť budúcemu vlastníkovi technologických
zariadení vstup do týchto budov v ktoromkoľvek čase, na účel prevádzkovania
a vykonávania údržby a opráv týchto technologických zariadení, v prospech
Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Prievidza s tým, že vecné bremeno sa
zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta
Prievidza.
číslo: 115/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ponuku na predaj pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana, bytom
Bratislava, Ul. Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 1947 v celosti –
s výmerou 5 474 m2, parc.č. 1948 v celosti – s výmerou 5 859 m2, parc.č. 2102 v celosti
- s výmerou 2 690 m2, parc.č. 2103 v celosti – s výmerou 6 582 m2, parc.č. 2104
v celosti - s výmerou 3 661 m2 za cenu 1,00 €/m2 prípadne dohodou v celkovej výmere
24 266 m2,
II.
neschvaľuje
kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana, bytom Bratislava,
Ul. Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 1947 v celosti – s výmerou 5 474
m2, parc.č. 1948 v celosti – s výmerou 5 859 m2, parc.č. 2102 v celosti - s výmerou 2
690 m2, parc.č. 2103 v celosti – s výmerou 6 582 m2, parc.č. 2104 v celosti - s výmerou
3 661 m2 za cenu 1,00 €/m2 prípadne dohodou v celkovej výmere 24 266 m2.
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číslo: 116/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 112/12 zo dňa 20.03.2012 bol na úradnej
tabuli mesta Prievidza dňa 26.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre
organizáciu Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Ulica A. Sládkoviča 5, Prievidza, do nájmu
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 1327/3 (zastavané plochy
a nádvoria) a časť pozemku parcela č. 1327/2 (ostatné plochy), spolu vo výmere 299 m2 nachádzajúcu sa na Košovskej ceste, na účel umiestnenia stolov a lavičiek pre
bezdomovcov a provizórneho skladu (sklad solidarity) a nehnuteľnosť – pozemok parcela
č. 1325 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 311 m2, na ktorej sa nachádza budova
prenechaná organizácii na charitatívne účely, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, nakoľko predmet nájmu sa nachádza pod a v bezprostrednej blízkosti
nehnuteľnosti – budovy na parcele č. 1325, súpisné č.10060 na Košovskej ceste 19, ktorá
bola organizácii nájomnou zmluvou č. CE 561/2011/NZ/2.3.1 prenajatá na obdobie 30
rokov a nakoľko tak mesto v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení súčasne „plní úlohy na úseku sociálnej pomoci“, čo
je v súlade aj s bodom 4.2.3, písm. a) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako
dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy nehnuteľného
majetku na „sociálne, charitatívne a iné účely“, a to za podmienok – nájomného vo výške
1,00 €/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou;
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 1327/3 (zastavané
plochy a nádvoria) a časť pozemku parcela č. 1327/2 (ostatné plochy), spolu vo výmere
299 m2 - nachádzajúcej sa na Košovskej ceste, pre organizáciu Charita – dom sv.
Vincenta, n.o., Ulica A. Sládkoviča 5, Prievidza, na účel umiestnenia stolov a lavičiek pre
bezdomovcov a provizórneho skladu (sklad solidarity) a nehnuteľnosti – pozemok parcela
č. 1325 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 311 m2, na ktorej sa nachádza budova
prenechaná organizácii na charitatívne účely, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, nakoľko predmet nájmu sa nachádza pod a v bezprostrednej blízkosti
nehnuteľnosti – budovy na parcele č. 1325, súpisné č.10060 na Košovskej ceste 19, ktorá
bola organizácii nájomnou zmluvou č. CE 561/2011/NZ/2.3.1 prenajatá na obdobie 30
rokov a nakoľko tak mesto v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení súčasne „plní úlohy na úseku sociálnej pomoci“, čo
je v súlade aj s bodom 4.2.3, písm. a) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako
dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy nehnuteľného
majetku na „sociálne, charitatívne a iné účely“, a to za podmienok - nájomného vo výške
1,00 €/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 117/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 114/12 zo dňa 20.03.2012 bol na úradnej
tabuli mesta Prievidza dňa 26.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre
Renátu Rakytkovú, Bojnická cesta 593/46, Kanianka, do nájmu nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza – časť pozemku parcela č. 2/1 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 17 m2,
nachádzajúcu sa na Ulici M. R. Štefánika, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „CAFE DIOSA“ na Ulici M. R.
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Štefánika II. 124/12 A, Prievidza, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „CAFE
DIOSA“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Renáta
Rakytková 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 platnom
znení, a taktiež v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa
ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy
pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred prevádzkou žiadateľa, a to za
podmienok – nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., vo výške
0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou;
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2/1 (zastavané plochy
a nádvoria), vo výmere 17 m2, nachádzajúcej sa na Ulici M. R. Štefánika, pre Renátu
Rakytkovú, Bojnická cesta 593/46, Kanianka na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „CAFE DIOSA“ na Ulici M. R.
Štefánika II. 124/12 A, Prievidza, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „CAFE
DIOSA“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Renáta
Rakytková 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 platnom
znení, a taktiež v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa
ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy
pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred prevádzkou žiadateľa, a to za
podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., vo výške
0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.

číslo: 118/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 115/12 zo dňa 20.03.2012 bol na úradnej
tabuli mesta Prievidza dňa 26.03.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre
Kultúrne a spoločenské stredisko, príspevkovú organizáciu mesta Prievidza, Ul. F. Madvu
č. 11, v zast. Mgr. Petrou Štefánikovou, riaditeľkou KaSS, do nájmu nebytové priestory –
dve triedy, chodbu a WC v Základnej škole na Ul. P. Dobšinského č. 746/5 v Prievidzi,
k.ú. Prievidza, budova na parc. č. 4865, v rozsahu výmery 205,40 m2, na účel prevádzky
mestskej knižnice pre verejnosť, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 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,
a to za podmienok – nájmu na dobu neurčitú s platnosťou od 01.05.2012 s 3-mesačnou
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výpovednou lehotou a platbami: nájomného za priestory vo výške 1,00 €/rok a zálohových
platieb za energie vo výške 146,25 €/mesiac s vyúčtovaním 1x ročne;
schvaľuje
nájom nebytových priestorov – dvoch tried, chodby a WC v Základnej škole na Ul. P.
Dobšinského č. 746/5 v Prievidzi, k.ú. Prievidza, budova na parc. č. 4865, v rozsahu
výmery 205,40 m2, pre organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko, príspevkovú
organizáciu mesta Prievidza, Ul. F. Madvu č. 11, v zast. Mgr. Petrou Štefánikovou,
riaditeľkou KaSS, na účel prevádzky mestskej knižnice pre verejnosť, spôsobom v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení 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, a to za podmienok - nájmu na dobu neurčitú s platnosťou od 01.05.2012
s 3-mesačnou výpovednou lehotou a platbami: nájomného za priestory vo výške 1,00
€/rok a zálohových platieb za energie vo výške 146,25 €/mesiac s vyúčtovaním 1x ročne.

číslo: 119/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu zapisovateľky komisie mládeže a voľnočasových aktivít – zapisovateľku
komisie Mgr. Annu Aradyovú nahradí zapisovateľka Mgr. Alena Laufová,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uznesenia MsZ č. 204/11
zo dňa 28. 6. 2011 tak, že v písmene d) sa vypúšťa text: “volí zapisovateľku komisie
mládeže a voľnočasových aktivít Mgr. Annu Aradyovú“,
III.
volí
za zapisovateľku komisie mládeže a voľnočasových aktivít Mgr. Alenu Laufovú.
číslo: 120/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu zloženia komisie školstva a kultúry tak, že členku z radov neposlancov
Mgr. Annu Aradyovú nahradí Mgr. Vlasta Miklasová,
II.
schvaľuje
zmenu uzn. MsZ č. 11/11 zo dňa 25. 1. 2011, ktorým bolo schválené zloženie komisie
školstva a kultúry tak, že v písmene c) sa vypúšťa „Mgr. Annu Aradyovú“,
III.
volí
za členku komisie školstva a kultúry z radov neposlancov Mgr. Vlastu Miklasovú.
číslo: 121/12
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie,
že podľa Článku 7 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov odovzdala
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková a 31 poslancov MsZ v Prievidzi
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a bývalý primátor mesta
Ing. Ján Bodnár podal oznámenie v rozsahu podľa Článku 8 Ústavného zákona
č.357/2004 Z. z. v zákonnom termíne 31. marca 2012.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 24. 4. 2012
od 91 do 121

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Katarína Vráblová
predsedníčka

.............................................
Marcel Dobrovodský
člen

.........................................
MVDr. Vladimír Petráš
člen

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
Prievidza 24. 4. 2012
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