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Zloženie návrhovej komisie
Program MsZ v Prievidzi na deň 29. 3. 2011
Výstavba cestného obchvatu – cesta I/64
Ceny cestovného v MHD v územnom obvode mesta Prievidza
Dodatok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia ...
Doplnok č. 3 k Štatútu mesta Prievidza
Prechod činností a úloh mesta na úseku správy hn. a nehn. majetku mesta a bytovej
agendy na SMMP, s.r.o.
VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom
VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta
Interná smernica č. 60 – Rokovací poriadok bytovej rady
Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta
Prievidza
Žiadosť Vladimíra Vaneka o možnosť úhrady kúpnej ceny formou splátkového
kalendára
Žiadosť spol. AGS, s.r.o., o prehodnotenie kúpnej ceny
Oprava uzn. MsZ č. 186/10 v znení uzn. č. 280/10 (predaj nehnuteľností – bývalá MŠ
na Nedožerskej ceste)
Žiadosť Romana Tureka o kúpu časti pozemku
Žiadosť Denisy Kerpnerovej a Dušana Kerpnera o kúpu pozemku
Zmena uzn. MsZ č. 317/10 (odpredaj nehnuteľnosti formou priameho predaja)
Zmena uzn. MsZ č. 322/10 (odpredaj nehnuteľnosti Ing. Vieroslave Dubovanovej)
Žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., o zriadenie vecného bremena
Majetkoprávne vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu na pozemku – Mária
Moráviková
Žiadosť spol. Dentessa, s.r.o., o prenájom časti pozemku
Vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta - Technológia K3
Projekt s názvom „Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza“
Projekt s názvom „Príroda v našich rukách“
Projekt s názvom „Prírodné bohatstvo regiónu“
Projekt s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“
Projekt s názvom „Oáza oddychu“
Projekt s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza“
Projekt s názvom „Zelená záhrada“
Projekt s názvom „Zdravie ako životný štýl“
Projekt s názvom „Zdravie – naše bohatstvo“
Projekt s názvom „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie“
Projekt s názvom „Uzatvorenie átria ZŠ J.P. Šafárika pre účely jeho využitia na
výchovno-vzdelávací proces“
Žiadosť Charity – domu sv. Vincenta o dlhodobý prenájom objektu na Košovskej
ceste v Prievidzi
Zmena uzn. MsZ č. 356/10 – zmena zapisovateľky bytovej rady
Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl – MŠ Ul. M. Gorkého, ZŠ Ul. energetikov
Voľba zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi
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109.
110.

Zmena platu hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
Informácia o vzdaní sa Ing. Petra Paulíka z funkcie riaditeľa KaSS v Prievidzi

2

UZNESENIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 29. 03. 2011
od 71 do 110
číslo: 71/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie:
MUDr. Silvia Hrnková - predsedníčka, Roman Hlaváč - člen, Mgr. Ružena Dlábiková
členka;
II.
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
MUDr. Silvia Hrnková - predsedníčka, Roman Hlaváč - člen, Mgr. Ružena
Dlábiková - členka.
číslo: 72/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 3. 2011;
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 3. 2011.
číslo: 73/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informácie z rokovania splnomocnenca primátorky Ing. Miloša Součeka s mestom
Bojnice vo veci výstavby cesty I/64 obchvat, a to I. etapa 2 stavba a II. etapa,
konaného dňa 9.3.2011 v Bojniciach, na ktorom sa zúčastnili za mesto Prievidza Ing.
Milan Chmura a Ing. Miloš Souček, za OR PZ SR - DI: Mjr. Ing. Adrián Líška a za
mesto Bojnice členovia komisie menovanej primátorom mesta Bojnice Františkom
Támom: Ing. Zdenko Priehoda, zástupca primátora mesta Bojnice, poslanci MsZ
v Bojniciach - Ing. Tomáš Guniš a Mgr. Marián Greschner, Ing. Ján Marcin, Ing. Beáta
Tihanyiová,
II.
konštatuje,
že pre ďalší rozvoj regiónu je nevyhnutná výstavba cesty I/64 obchvat , a to I. etapa
2.stavba a II. etapa,
III.
podporuje
technické požiadavky mesta Bojnice na úpravu II. etapy a to:
preriešenie napojenia Slovdekry, Pneuservisu, Penziónu Nitra, Autokomplexu
a pozemku parc. č. 3484/5 v k.ú. Bojnice (vo vlastníctve mesta Bojnice)
z cesty I/64;
vyriešenie hlukovej bariéry Okrajovej ulice a oddilatovanie rodinného domu
v blízkosti kruhového objazdu na križovatke Opatovská, Rybníčky, Okrajová
ul.;
mimoúrovňové križovanie pešieho a cyklistického chodníka smer Bojnice –
Prievidza cez park pri rieke Nitra;
projektovanie a následné zrealizovanie komunikácie - obchvat cesty I/64 tak,
aby bolo možné križovanie s komunikáciou III. triedy prepojenia smer
Prievidza z Ul. Ľ. Ondrejova smerom na Kanianku bez dodatočných úprav;
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IV.

V.

VI.

schvaľuje
záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu II. etapy, sa mesto
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova,
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku
Nitru,
žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja,
aby do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a
napojením na komunikačný systém,
odporúča primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej
konať vo veci tak,
aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak,
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64
obchvatu mesta Prievidza.

číslo: 74/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh cien cestovného v mestskej hromadnej doprave v územnom obvode mesta
Prievidza s účinnosťou od 15. 4. 2011,
II.
schvaľuje
ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave v územnom obvode mesta
Prievidza s účinnosťou od 15. 4. 2011 takto:
1. Cestovný lístok zakúpený u vodiča v hotovosti
a) Plný občiansky cestovný lístok

0,55 €

b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov

0,35 €

c) Osoby ťažko zdravotne postihnuté,
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,20 €

d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku

0,20 €

e) Batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm,
alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm
a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer
nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť
ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú
v priestore pre cestujúce osoby, pri väčších rozmeroch

0,55 €

f) Pes, prípadne iné zvieratá
(pokiaľ nie je v schránke)

0,55 €

g) Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0,30 €

h) Starobný dôchodca nad 60 rokov veku a
invalidný dôchodca

0,30 €

i) Držitelia Jánskeho plakety

0,30 €
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2. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty
a) Plný občiansky cestovný lístok

0,50 €

b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov

0,30 €

c) Osoby ťažko zdravotne postihnuté,
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,20 €

d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku

0,20 €

e) Batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm,
alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm
a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer
nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť
ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú
v priestore pre cestujúce osoby, pri väčších rozmeroch

0,50 €

f) Pes, prípadne iné zvieratá
(pokiaľ nie je v schránke)

0,50 €

g) Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0,25 €

h) Starobný dôchodca nad 60 rokov veku a
invalidný dôchodca

0,25 €

i) Držitelia Jánskeho plakety

0,25 €

j) Prestup

0,15 €

3. Dopravná karta

3,50 €

4. Cestovné je jednotné v celej sieti MHD Prievidza.
5. Maximálne ceny sú určené vrátane DPH.

číslo: 75/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 111/ 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 2011,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 111/ 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 2011.
číslo: 76/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza;
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b) poslanecký návrh na doplnenie Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza,
schvaľuje
Doplnok č. 3 k Štatútu mesta Prievidza s pripomienkou: do Doplnku č. 3 k Štatútu
mesta Prievidza sa zaradí ďalší text takto:
Štvrtá hlava
§ 13
Komisie

1. V § 13, ods.5 sa text vypúšťa a nahrádza textom: MsZ vychádzajúc z miestnych
podmienok a potrieb vytvára komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve.
§ 14
Mestský úrad
2. V § 14, ods.3 sa text vypúšťa a nahrádza textom: Mestský úrad vedený prednostom sa
člení na organizačné útvary: odbory, oddelenia a referáty v súlade s § 13 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Šiesta hlava
§ 22
Mestské symboly a ocenenia
3. V § 22 Mestské ocenenia sa za bod d. zaraďujú nové
premenuje na bod h takto:
e. plaketa Jána Amosa Komenského

body e., f., g. a bod e, sa

f. pamätný list
g. ďakovný list
h. odmeny.
§ 27
Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského
1. Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského (ďalej len J.A.Komenského) sa udeľuje
pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prievidza pri príležitosti Dňa učiteľov alebo pri životných a
pracovných jubileách za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti
vzdelávania.
2. Návrh na udelenie plakety môže podať primátor, zamestnanci mesta, poslanci MsZ
a vedenia škôl a školských zariadení. Súčasťou plakety J. A. Komenského je
darovacia listina s erbom mesta, v ktorej je uvedené meno oceneného, zdôvodnenie
ocenenia a dátum odovzdania plakety.
3. Listinu k plakete podpisuje primátor mesta.
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4. Pamätná plaketa J. A. Komenského môže byť udelená aj právnickej osobe pri
príležitosti výročia založenia školy, resp. školského zariadenia alebo pri inej
významnej udalosti. Súčasťou plakety J. A. Komenského je darovacia listina
s erbom mesta, v ktorej je uvedený názov ocenenej školy, resp. školského
zariadenia, zdôvodnenie ocenenia a dátum odovzdania plakety.
5. Odovzdávanie pamätnej plakety sa vykonáva slávnostným spôsobom.
6. Udelenie plakety sa zapisuje do pamätnej knihy mesta.
§ 28
Pamätný list
1. Pamätný list sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe pri príležitosti životného
jubilea, výročia založenia právnickej osoby alebo pri významných stretnutiach alebo
výročiach mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta alebo jeho
propagácii.
2. Návrh na udelenie pamätného listu môže podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci
mesta alebo obyvatelia. V pamätnom liste je uvedené meno oceneného alebo názov
právnickej osoby, zdôvodnenie a dátum odovzdania.
3. Pamätný list podpisuje primátor mesta.
§ 29
Ďakovný list
1. Ďakovný list sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe za zásluhy o zveľaďovanie
mesta, jeho propagáciu, šírenie dobrého mena mesta a iných dôvodov vhodných
osobitného zreteľa.
2. Návrh na udelenie ďakovného listu môže podať primátor, poslanci MsZ, zamestnanci
mesta alebo obyvatelia. V ďakovnom liste je uvedené meno oceneného alebo názov
právnickej osoby, zdôvodnenie a dátum odovzdania.
3. Ďakovný list podpisuje primátor mesta.

4. § 27 sa zmení na § 30 Odmeny
číslo: 77/2011
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na prechod činností a úloh mesta na úseku správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku mesta, prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení a ich
modernizácií, údržby vykonávania opráv majetku mesta (bytového, nebytového fondu
a ostatných budov) a to bytovej agendy v rozsahu náplne činnosti Odboru
starostlivosti o občana, Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi, na
obchodnú spoločnosť SMMP, s. r. o., Prievidza;
II.
schvaľuje
prechod činností a úloh mesta na úseku správy hnuteľného a nehnuteľného majetku
mesta, prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení a ich modernizácií,
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údržby vykonávania opráv majetku mesta (bytového, nebytového fondu a ostatných
budov) a to bytovej agendy v rozsahu náplne činnosti Odboru starostlivosti o občana,
Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi na obchodnú spoločnosť SMMP,
s. r. o., Prievidza.
číslo: 78/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným
režimom,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným
režimom.
číslo: 79/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo
vlastníctve mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta Prievidza s pripomienkou: v prvej vete sa nahrádza text: „v zmysle § 11, ods. 3
písm. g)“ .... textom „v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)“.
číslo: 80/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Internej smernice č. 60 - Rokovací poriadok bytovej rady,
II.
schvaľuje
Internú smernicu č. 60 - Rokovací poriadok bytovej rady.
číslo: 81/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta
Prievidza,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta
Prievidza s pripomienkou: v § 5 bode 4 sa vypúšťa text: „špeciálneho koša na psie
exkrementy“ a nahradí textom „koša“.
číslo: 82/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábr. č. 7/9, o možnosť
úhrady kúpnej ceny formou splátkového kalendára na obdobie piatich rokov
v mesačných splátkach za nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, schválené na
odpredaj uznesením MsZ č. 60/11 zo dňa 22.2.2011 (celková kúpna cena
37 337,69 €),
II.
neschvaľuje
úhradu kúpnej ceny za nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, schválené na
odpredaj uznesením MsZ č. 60/11 zo dňa 22.2.2011, formou splátkového kalendára
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na obdobie piatich rokov pre Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábr. č.
7/9.
číslo: 83/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti AGS, s. r. o., Prievidza o prehodnotenie kúpnej ceny schválenej
uznesením MsZ č. 314/10 zo dňa 30.11.2010 za predaj pozemkov v k. ú. Prievidza
v celkovej výmere 733 m2, formou priameho predaja, z dôvodu nesprávne použitých
koeficientov pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov v Znaleckom posudku č.
126/2010 a novo vypracovaný Znalecký posudok č. 24/2011, podľa ktorého je
všeobecná hodnota predmetných pozemkov 6,79 €/m2 (pozemky sú okrajové, veľmi
úzke, v ochrannom pásme železníc, nie je možné ich samostatne užívať, prístup
k nim je možný len cez pozemky spol. AGS, s. r. o.);
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 314/10 zo dňa 30.11.2010 takto: v časti II. text „..... za
cenu podľa Znaleckého posudku č. 126/2010, minimálne 59,82 €/m2 .....“ sa nahradí
textom „...za cenu vo výške minimálne 21,00 €/m2 vychádzajúcej zo Znaleckého
posudku č. 24/2011, podľa ktorého je v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, všeobecná hodnota predmetných
pozemkov 6,79 €/m2....“
číslo: 84/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na opravu uznesenia MsZ č. 186/10 zo dňa 29.06.2010 v znení uznesenia č.
282/10 zo dňa 26.10.2010, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností v k. ú.
Prievidza – areálu bývalej MŠ na Nedožerskej ceste a to objektu, súpis. č. 30192
a pozemku, parc. č. 6577/3 vo výmere 4 334 m2, formou obchodnej verejnej súťaže,
a to z dôvodu aktualizácie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle Znaleckého
posudku č. 4/2011,
II.
schvaľuje
v časti II. opravu uznesenia MsZ č. 186/10 zo dňa 29.06.2010 v znení
uznesenia č. 280/10 zo dňa 26.10.2010 takto:
pôvodný text ... „minimálne vo výške podľa znaleckého posudku 426 509,00 €“ sa
nahrádza textom: „minimálne vo výške 388 068,00 € podľa Znaleckého posudku
č. 4/2011“.
číslo: 85/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Romana Tureka, bytom Prievidza, Ul. S. Chalupku č.37, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza,
z parc. č. 99,
ostatná plocha, vo výmere približne
100 m2, za účelom prístavby k bytovému domu na rozšírenie bytovej plochy;
žiadateľ spolu s manželkou vlastní v bytovom dome súpisné č. 20315 byt
č. 1
( výmera 50,35 m2 ) vo vchode č. 37 a v budúcnosti budú 5 – členná
rodina,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 99,
ostatná plocha vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom.
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číslo: 86/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Denisy Kerpnerovej a Dušana Kerpnera, spoločne bytom Prievidza, Na
lánoch č. 851/1, o kúpu pozemku v k. ú. Malá Lehôtka, parc. č. 218/9, diel 3,
trvalý trávny porast vo výmere 18 m2, podľa zamerania Geometrickým plánom č.
101/2010, o ktorý sa žiadatelia a ich rodina dlhodobo starajú, za účelom
realizácie prístavby k rodinnému domu na parc. č. 102/2 vo vlastníctve
žiadateľov,
b) návrh, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, je oplotený a dlhodobo
užívaný ich rodinou, jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
II.
schvaľuje
a) že podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na
skutočnosť,
že
odpredávaný
pozemok
je
bezprostredne
priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, je oplotený a dlhodobo užívaný ich
rodinou;
b) predaj pozemku v k. ú. Malá Lehôtka, parc. č. 218/9, diel 3, trvalý trávny
porast vo výmere 18 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 635/3 Geometrickým
plánom č. 101/2010, za cenu 12 €/m2, pre Denisu Kerpnerovú a Dušana
Kerpnera, spoločne bytom Prievidza, Na lánoch č. 851/1, za účelom realizácie
prístavby k rodinnému domu na parc. č. 102/2, s upozornením na existenciu
inžinierskych sietí na predávanom pozemku.
číslo: 87/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 22/2011 na pozemok, parc. č.
528/156, orná pôda, odčlenený z parc. č. 528/112, ktorý bol uznesením MsZ č.
317/10 zo dňa 30.11.2010 schválený na odpredaj formou priameho predaja v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Podľa geometrického plánu je výmera pozemku 1 763 m2.
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 317/10 zo dňa 30. 11. 2010 v časti III. písmeno a) tak, že
text: ...„časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná pôda vo výmere
približne 2000 m2 podľa skutočného zamerania geometrickým plánom“... sa vypúšťa
a nahrádza sa textom ...„pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 528/156, orná pôda vo
výmere 1763 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 528/112 Geometrickým plánom č.
22/2011“...
číslo: 88/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 21/2011 na pozemok, parc. č.
3030/3, záhrada, odčlenený z parc. č. 3029/1, ktorý bol uznesením MsZ č. 322/10 zo
dňa 30.11.2010 schválený na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre Ing. Vieroslavu
Dubovanovú, bytom Prievidza.
Podľa geometrického plánu je výmera pozemku 183 m2.
II.
schvaľuje
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zmenu uznesenia MsZ č. 322/10 zo dňa 30. 11. 2010 v časti II. písmeno b) tak, že
text: ...“vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom“... sa vypúšťa
a nahrádza sa textom ...“vo výmere 183 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 3029/1
Geometrickým plánom č. 21/2011“...
číslo: 89/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta č. 24,
o zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej
prípojky z verejnej siete na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 2272 vo vlastníctve
mesta Prievidza, k pozemku parc. č. 2271 a objektu na parc. č. 2270,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej
prípojky z verejnej siete na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 2272 vo vlastníctve
mesta Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech
vlastníka pozemku parc. č. 2271 a objektu na parc. č. 2270.
číslo: 90/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s., so sídlom
v Prievidzi, Ul. Matice slovenskej č. 10, o zriadenie vecného bremena s právom
realizácie stavby SO-02 Predĺženie zatrubnenia potoka Moštenica a jeho
ľavostranného prítoku na pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka parc. č. 1183/1, ktorý je vo
vlastníctve mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, podľa ktorého mesto Prievidza ako vlastník pozemku
v k. ú. Veľká Lehôtka parc. č. 1183/1 strpí na tomto pozemku stavbu SO-02
Predĺženie zatrubnenia potoka Moštenica a jeho ľavostranného prítoku, ktorú v rámci
rozšírenia I. etapy určeného úložiska hlušiny z Bane Cigeľ na hlušinovom odvale
Ploštiny realizuje spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s., a to
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech spoločnosti
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. Matice
slovenskej č. 10.
číslo: 91/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) že potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa,
schválená uznesením MsZ v Prievidzi č. 47/07 zo dňa 27. 2. 2007 v znení uzn. č.
37/08 zo dňa 26. 2. 2008 a na tento účel získať časti PK parciel č. 771(CKN parc. č.
6958/132) a č. 772 (CKN parc.č. 6958/133) vo výmere spolu 810 m2 v kat. úz.
Prievidza do majetku mesta Prievidza, je podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prípadom hodným osobitného zreteľa,
a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone
samosprávy zabezpečuje najmä výstavbu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou
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je aj budovanie nových parkovacích miest, ktorých vytvorenie vyplynulo zo súčasnej
kritickej situácie pre parkovanie,

II.

b) návrh na majetkovoprávne vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu 10/87-ín na
pozemku, časti PK parcely č. 771, ktorá tvorí časť novovytvorenej CKN parcely č.
6958/132 vo výmere 679 m2 a spoluvlastníckeho podielu 3/12-iny na pozemku, časti
PK parcely č. 772, ktorá tvorí časť novovytvorenej CKN parcely č. 6958/133 vo
výmere 131 m2, v kat. úz. Prievidza, spolu vo výmere 810 m2 vo vlastníctve Márie
Moravíkovej, bytom Malonecpalská ul. č. 30, Prievidza, a to zámenou za pozemok vo
vlastníctve mesta Prievidza, parc.č. 5400/131 vo výmere 500 m2, odčlenený z parc.
č. 5400/42 Geometrickým plánom č. 38/2011 s tým, že rozdiel vo výmere
zamieňaných nehnuteľností bude uhradený vo výške 11,62 €/m2,
schvaľuje
a) že potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa,
schválená uznesením MsZ v Prievidzi č. 47/07 zo dňa 27. 2. 2007 v znení uzn. č.
37/08 zo dňa 26. 2. 2008 a na tento účel získať časti PK parciel č. 771( CKN parc. č.
6958/132) a č. 772 (CKN parc.č. 6958/133) vo výmere spolu 810 m2 v kat. úz.
Prievidza do majetku mesta Prievidza, je podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prípadom hodným osobitného zreteľa,
a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone
samosprávy zabezpečuje najmä výstavbu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou
je aj budovanie nových parkovacích miest, ktorých vytvorenie vyplynulo zo súčasnej
kritickej situácie pre parkovanie,
b) majetkovoprávne vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu 10/87-ín na pozemku,
časti PK parcely č. 771, ktorá tvorí časť novovytvorenej CKN parcely č. 6958/132,
orná pôda vo výmere 679 m2 a spoluvlastníckeho podielu 3/12-iny na pozemku, časti
PK parcely č. 772, ktorá tvorí časť novovytvorenej CKN parcely č. 6958/133, orná
pôda vo výmere 131 m2, v kat. úz. Prievidza, spolu vo výmere 810 m2 vo vlastníctve
Márie Moravíkovej, bytom Malonecpalská ul. č. 30, Prievidza, a to zámenou za
pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza, parc.č. 5400/131, ostatná plocha vo výmere
500 m2, odčlenený z parc. č. 5400/42 Geometrickým plánom č. 38/2011 s tým, že
rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností bude uhradený vo výške 11,62 €/m2.

číslo: 92/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Dentessa, s. r. o., Pravenec č. 271/A, o prenájom časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1, ostatná plocha vo výmere 22,8 m2, na
Šumperskej ulici, za účelom vybudovania parkovacej plochy na vlastné náklady
k objektu na parc. č. 2057, v ktorom má spoločnosť svoju prevádzku; stavbu
parkovacej plochy bezodplatne odovzdá do majetku mesta Prievidza s tým, že
bude uzatvorená nájomná zmluva za symbolické nájomné a spoločnosť ju bude
využívať počas prevádzkovej doby a mimo nej bude slúžiť bezplatne verejnosti;
b) návrh, že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť,
že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný
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II.

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie
výstavby a údržby verejných priestranstiev, nakoľko spoločnosť Dentessa, s. r. o.,
Pravenec vybuduje parkovaciu plochu na vlastné náklady a prevedie ju
bezodplatne do vlastníctva mesta Prievidza, čím mesto získa zhodnotený majetok,
ktorý bude slúžiť na verejnoprospešné služby v miestnej doprave, t.j. bezplatné
parkovanie verejnosti na novovybudovanej parkovacej ploche mimo
prevádzkových hodín;
schvaľuje
a) že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby
a údržby verejných priestranstiev, nakoľko spoločnosť Dentessa, s. r. o.,
Pravenec vybuduje parkovaciu plochu na vlastné náklady a prevedie ju
bezodplatne do vlastníctva mesta Prievidza, čím mesto získa zhodnotený
majetok, ktorý bude slúžiť na verejnoprospešné služby v miestnej doprave, t.j.
bezplatné parkovanie verejnosti na novovybudovanej parkovacej ploche mimo
prevádzkových hodín;
b) z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza,
z parc. č. 2059/1, ostatná plocha vo výmere 23 m2, na Šumperskej ulici, s výškou
nájomného 1 €/rok, pre spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec, za účelom
vybudovania parkovacej plochy na vlastné náklady k objektu na parc.
č. 2057,
v ktorom má spoločnosť svoju prevádzku; parkovaciu plochu bude využívať počas
prevádzkovej doby a mimo nej bude slúžiť bezplatne verejnosti;
c) udelenie súhlasu pre spoločnosť Dentessa, s. r. o., Pravenec na vybudovanie
parkovacej plochy na vlastné náklady, na časti parc. č. 2059/1, na Šumperskej
ulici, ktorá bude následne bezodplatne prevedená do majetku mesta Prievidza
v rozsahu podľa porealizačného zamerania stavby.

číslo: 93/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku
mesta Technológia K-3 v celkovej obstarávacej cene 58 114,97 € z dôvodu, že
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uzneseniami č. 235/09 a č. 236/09 dňa 30. 6. 2009
schválilo odpredaj Výmenníkovej stanice na Lúčnej ul.,
II.
schvaľuje
vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta Technológia K-3 v celkovej
obstarávacej cene 58 114,97 € z dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
uzneseniami č. 235/09 a č. 236/09 dňa 30. 6. 2009 schválilo odpredaj Výmenníkovej
stanice.
číslo: 94/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh projektu – Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
projekt - Revitalizácia športových ihrísk na území mesta Prievidza s tým, že finančné
prostriedky vo výške 230,00 € na realizáciu prvej fázy projektu budú zaradené do I.
úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011.
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číslo: 95/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte „Príroda v našich rukách“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom „Príroda v našich rukách“, ktorý je realizovaný III.
ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 286,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 96/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom „Prírodné bohatstvo regiónu“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a)
predloženie projektu s názvom „Prírodné bohatstvo regiónu“, ktorý je
realizovaný ZŠ na Ul. P.J. Šafárika v Prievidzi,
b)
kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 97/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“, ktorý je
realizovaný ZŠ na Malonecpalskej ul. v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 143,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 98/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom „Oáza oddychu“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom „Oáza oddychu“, ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul.
Sama Chalupku v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 99/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia
v meste Prievidza – výmena svietidiel“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
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a) predloženie projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste
Prievidza – výmena svietidiel“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 100/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom „ Zelená záhrada“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom „Zelená záhrada“, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul.
energetikov v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 101/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Zdravie ako životný štýl “ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zdravie ako životný štýl“, ktorý je realizovaný III.
ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 210,00 € t.j. 8 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 102/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zdravie – naše bohatstvo “ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zdravie - naše bohatstvo “, ktorý je realizovaný
ZŠ na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 120,00 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 103/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie “
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie “, ktorý je
realizovaný ZŠ na Malonecpalskej ul. v Prievidzi,
b) kofinancovanie projektu vo výške 14,00 € t.j. 5,5 % z celkových výdavkov na
projekt.
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číslo: 104/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre
účely jeho využitia na výchovno- vzdelávací proces “ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre účely jeho
využitia na výchovno – vzdelávací proces “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 690,00 € t.j. 11,1 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 105/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Žiadosť Charity – dom sv. Vincenta Prievidza, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5,
Prievidza o dlhodobý prenájom objektu v k. ú. Prievidza, Košovská cesta, budova
súpis. č. 10060 na pozemku parc. č. 1325, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 311 m2 za účelom poskytovania sociálnych služieb a zriadenia charity,
b) návrh, že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy na úseku
sociálnej pomoci,
II.
schvaľuje
a) že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta
pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj plniť úlohy na úseku sociálnej
pomoci,
b) z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
Košovská cesta – budova, súp. č. 10060 na pozemku parc. č. 1325 – zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere 311 m2, pre Charitu – dom. sv. Vincenta Prievidza,
n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5, Prievidza, za účelom poskytovania všeobecne
prospešných služieb, na dobu určitú 30 rokov, s výškou nájmu 1,00 €/rok.
číslo: 106/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 356/2010 zo dňa 21.12.2010,
ktorým bolo schválené zloženie bytovej rady ako poradného orgánu primátorky s tým,
že sa zmení text uznesenia v poslednej odrážke - „zapisovateľka Mgr. Jana Králová“
na text - „zapisovateľka Bc. Andrea Blahová“;
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 356/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené
zloženie bytovej rady ako poradného orgánu primátorky s tým, že sa vypustí text
uznesenia v poslednej odrážke „zapisovateľka Mgr. Jana Králová“ a nahradí textom
„zapisovateľka Bc. Andrea Blahová“.
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číslo: 107/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa členstva Ing. Michala Novotného v Rade MŠ na Ul. M.
Gorkého a v Rade ZŠ Ul. energetikov v Prievidzi,
II.
schvaľuje
a) delegovanie Jany Kochanovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na Ul. M.
Gorkého v Prievidzi,
b) delegovanie Sone Pietrikovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady ZŠ na Ul.
energetikov v Prievidzi.
číslo: 108/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Jozefa Polereckého na voľbu zapisovateľky Mestskej školskej
rady v Prievidzi – Mgr. Aleny Laufovej,
II.
volí
zapisovateľku Mestskej školskej rady v Prievidzi – Mgr. Alenu Laufovú .
číslo: 109/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu platu hlavnej kontrolórky mesta Prievidza,
II.
ruší
uznesenie MsZ č. 303/04 zo dňa 31.8.2004, ktorým bol stanovený plat hlavnej
kontrolórke mesta,
III.
schvaľuje
v zmysle § 18 c) ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
hlavnej kontrolórke mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok
a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta s účinnosťou od 01.04.2011.
číslo: 110/11
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že Ing. Peter Paulík sa vzdal funkcie riaditeľa Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi ku dňu 31. 3. 2011,
II.
odporúča primátorke mesta
vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 29. 03. 2011
od 71 do 110

Návrhová komisia

..........................................
MUDr. Silvia Hrnková
predsedníčka

.............................................
Roman Hlaváč
člen

...........................................
Mgr. Ružena Dlábiková
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská
Prievidza dňa 29. 3. 2011
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