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Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  31. 05. 2011 
od  137 do 183 

 
137. Zloženie návrhovej komisie 
138. Program MsZ na deň 31. 5. 2011 
139. Výročná správa  Harmónie, n. o., za rok 2010 
140. Výročná správa TIK mesta Prievidza, n. o., za rok 2010 
141. Výročná správa Prievidza Invest, s.r.o., za rok 2010 
142. Výročná správa BIC TI Prievidza za rok 2010 
143. VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane 
144. 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 

145. VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza 

146. Doplnok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 

147. Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 

148. Dodatok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ ... 

149. Zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ, Malonecpalská ul. v Prievidzi 
150. Žiadosť Piaristickej spojenej školy F. Hanáka o súhlas mesta o zaradenie Piaristickej 

materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR 
151. Žiadosť o súhlas mesta na zaradenie Súkromného centra voľného času, Ul. Ľ. Ondrejova,   

do siete škôl a školských zariadení v SR 
152. Žiadosť o súhlas mesta na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľ. Ondrejova, do 

siete škôl a školských zariadení v SR 
153. VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
154. Poslanecký návrh MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD. k výške príspevku pri narodení 

dieťaťa, nového obyvateľa mesta 
155. Doplnok č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta 
156. Doplnok č. 1 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

občanom mesta Prievidza 
157. Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku Nitra o prenájom priestorov v MŠ na Ul. Š. 

Závodníka v Prievidzi 
158. Žiadosť Združenia prirodzeného života a výchovy Ľalia Prievidza o prenájom priestorov 

v MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi 
159. Žiadosť Evy Fričovej o kúpu častí pozemkov 
160. Žiadosť Františka Bátoru o kúpu pozemkov 
161. Žiadosť Miroslava Bátoru a manž. Jiřiny o kúpu pozemku 
162. Žiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o dlhodobý prenájom  častí pozemkov 
163. Žiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o kúpu častí pozemkov 
164. Žiadosť Michala Fabiša o prenájom častí pozemkov 
165. Žiadosť Anny Petrášovej – AMPA o zmenu situovania vonkajšieho sedenia a umiestnenie 

detskej trampolíny pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody v Prievidzi 
166. Žiadosť Františka Hrica a manž. o kúpu časti pozemku 
167. Žiadosť Františka Hrica a manž. o prenájom časti pozemku 
168. Ponuka Petra Horvátha na odovzdanie parkovacích miest do majetku mesta 
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169. Ponuka Zdenka Beljanského na bezodplatné odovzdanie stavby – parkovacie miesta 
170. Opätovné prehodnotenie žiadosti spol. JIMBO Invest, s. r. o., o rozšírenie účelu využitia 

objektu 
171. Žiadosť spol. JIMBO Invest, s. r. o., o odpustenie zmluvnej pokuty 
172. Informácia o neúspešnosti OVS na predaj nehnuteľností – bývalý areál MŠ na 

Nedožerskej ceste 
173. Priamy predaj nehnuteľností – pozemkov pre spoločnosť AGS, s. r. o. 
174. Priamy predaj nehnuteľnosti – pozemku pre Ing. Jozefa Tkadleca 
175. Priamy prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku pre Ing. Jozefa Tkadleca 
176. Menovanie riaditeľky KaSS v Prievidzi 
177. Majetkoprávne vyporiadanie kamennej „Sochy sv. Jána Nepomuckého“ a  „Sochy na stĺpe 

- Panna  Mária Immaculata“ 
178. Zrušenie uzn. MsZ č. 373/10 a stanovenie platu primátorky mesta 
179. Zrušenie uzn. MsZ č. 374/10 a stanovenie platu zástupkyni primátorky mesta 
180. Projekt s názvom „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole“ 
181. Projekt s názvom „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“ 
182. Projekt s názvom „Otvorme dvere do budúcnosti“ 
183. Zmena v komisii športu 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  31. 05. 2011 

od  137 do 183 
 

číslo:  137/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Ing. Peter Petráš -  predseda, Juraj Ohradzanský - člen, MUDr. Dušan Magdin - člen; 

II. schvaľuje   
návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Peter Petráš -  predseda, Juraj Ohradzanský - člen, MUDr. Dušan Magdin – člen. 
 

číslo: 138/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 31. 5. 2011; 
II. schvaľuje      

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 31. 5. 2011. 
 
číslo: 139/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o.,  za rok 
2010. 

 
číslo: 140/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 
2010. 

 
číslo: 141/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Výročnú správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 
2010. 
 

číslo: 142/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 
 Výročnú správu BIC TI Prievidza za rok 2010. 
 
číslo: 143/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich 
ochrane, 

II. schvaľuje  
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VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane 
s pripomienkou: v čl. 16 bod 2 sa slovo „udeliť“ nahrádza slovom „uložiť“. 

 
číslo: 144/11   
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh 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, 

II. schvaľuje   
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 s pripomienkami: 
- v § 7 bod 2  sa slovo „obec“ nahrádza slovom „mesto“, 
- do § 8 sa dopĺňa text: „Týmto VZN sa ruší platnosť VZN mesta Prievidza č. 21/1993 

o zákaze predaja alkoholu na verejnom priestranstve v znení Doplnku č. 1“, 
- v celom znení VZN sa vypúšťa slovo „nasledovnom“. 

 
číslo:  145/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Prievidza, 

II. schvaľuje   
VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza s pripomienkami: 
- do  § 1 sa dopĺňa text:  „Toto VZN sa nevzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb na trhových miestach.“ 
- do  § 2 sa dopĺňa vymedzenie pojmov: 
„Bytový  dom  je budova určená na bývanie pozostávajúca  zo štyroch a viacerých bytov 
so spoločným vstupom z verejnej komunikácie.“ 
„Obytné územie je územie s funkciou bývania definované  územným plánom  mesta 
Prievidza.“, 
- v § 3 ods. 6 písm. b) sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza znením: „pred 
prevádzkarňou umiestnenou v obytnom území od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej 
produkcie po 18.00 h“, 
-  v § 5 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa text „a ods. 6 písm. b)“ 

      -  do § 9 bodu 2 sa dopĺňa  text: „v znení Doplnku č. 1“. 
       

číslo: 146/11   
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006  o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II. schvaľuje  
a)   výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 4 k VZN mesta 
Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 
trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých stálych 
komisiách MsZ; 
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b) Doplnok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
 

číslo: 147/11  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II.         schvaľuje 
a) výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 2  k VZN mesta 

Prievidza č. 95/2006    o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  
na trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých 
stálych komisiách MsZ; 

b) Doplnok č. 2  k VZN mesta Prievidza č. 95/2006  o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 

 
číslo: 148/11   
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských  
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách, 

II.        schvaľuje   
Dodatok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných  
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách. 

 
číslo: 149/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh na zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, 
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza k 31.8.2011, ktoré  Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR k 31.8.2011 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení na základe 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov; 

II.  schvaľuje 
zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 
206/37, Prievidza k 31.8.2011, ktoré  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
k 31.8.2011 vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení na základe zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov. 

 
číslo: 150/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Piaristickej spojenej  školy Františka Hanáka v Prievidzi o súhlas mesta Prievidza 
o zaradenie Piaristickej materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR, 
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II.  schvaľuje  
súhlas v zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve so  zaradením Piaristickej materskej školy do siete škôl a školských 
zariadení v SR od 1. 9. 2012. 
 

číslo:  151/11    
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta  o súhlas mesta Prievidza na zaradenie  Súkromného 
centra voľného času, Ul. Ľuda Ondrejova 28,  Prievidza do siete škôl a školských  
zariadení v SR, 

II.  neschvaľuje  
súhlas v zmysle § 16 ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve so zaradením Súkromného centra voľného času, Ul. Ľuda 
Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských zariadení v SR. 

 
číslo:  152/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta  o súhlas mesta Prievidza na zaradenie  Súkromnej 
školskej jedálne, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských  zariadení 
v SR, 

II.  schvaľuje   
súhlas v zmysle § 16 ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľuda Ondrejova 28, 
Prievidza do siete škôl a školských  zariadení v SR. 

 
číslo:  153/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 
Prievidza, 

II. schvaľuje  
VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
s pripomienkami: 

- v článku 2, § 4, bod 4 v  písm. e) sa vypúšťa  text: „maximálne 4 hodiny denne“; 
- v článku 3, § 10 sa vypúšťajú  body č. 4 a 5; 
- v článku 3, § 12, bod 3 sa nahrádza v tabuľke pôvodné znenie „Obed podľa písmena e) 

bodu 1,2“ znením : „Obed podľa písmena e) bodu 1 až 8“ ; 
- v článku 4, § 18 v bode 1 sa opravuje prečíslovanie tabuľky a mení riadok 3 – „Rodičia 

s dieťaťom do 3 rokov“ tak, že suma „2,50 €“ sa nahrádza sumou vo výške „4,00 €“ . 
 
číslo: 154/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

poslanecký návrh MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., aby príspevok pri narodení dieťaťa, 
nového obyvateľa mesta bol vo výške 100,00 €, 

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., aby príspevok pri narodení dieťaťa, 
nového obyvateľa mesta bol vo výške 100,00 €. 
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číslo: 155/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta, 

II. schvaľuje  
Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
mesta s účinnosťou od 1. 6. 2011 s pripomienkou: v bode 1.1. sa suma „67,00 €“ 
nahrádza sumou „70,00 €“. 
 

číslo: 156/11  
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza,        

II. schvaľuje   
Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza s účinnosťou od 1. 6. 2011 s pripomienkami: 
- v bode 3.2. v odseku 3.2.1. sa vypúšťa text: ... „sú evidovaní na ÚPSVaR ako 
žiadatelia o zamestnanie.“ 
- v bode 4 v odseku 4.2. sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Tento Doplnok         
č. 1 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza bol schválený 
uznesením MsZ č 156/11 dňa 31.5.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2011.“ 

 
číslo:  157/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Rehole piaristov na Slovensku  Nitra o nájom priestorov v MŠ na Ul. Š. 
Závodníka č. 488/18 Prievidza vo výmere asi 350 m2 na zriadenie a prevádzkovanie 
dvoch tried  cirkevnej materskej školy  od 01. 08. 2012 na dobu neurčitú, 

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 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 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, 

II.  schvaľuje   
a) že podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

ide o prípad 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 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,   
b) nájom nebytového priestoru – dvoch tried s priľahlými priestormi v MŠ Ul. Š.           

Závodníka č. 488/18, Prievidza vo výmere asi 350 m2 od 01. 08. 2012 na dobu neurčitú         
s 3-mesačnou výpovednou lehotou pre nájomcu Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra         
na zriadenie a prevádzkovanie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka Prievidza. 
Ročné nájomné  vo výške 1 € a platby za služby s nájmom spojené  budú dohodnuté 
zálohovo podľa preukázateľne vynaložených prevádzkových nákladov fakturovaných 
dodávateľmi energií s vyúčtovaním 1x ročne.  
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Škola nie je t.č. zaradená právoplatným rozhodnutím do siete škôl a školských 
zariadení SR, preto nájom bude dojednaný formou zmluvy o budúcej zmluve.       

 
číslo:  158/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) ukončenie nájmu priestorov v MŠ Ul. M. Mišíka č.398/ 15 Prievidza s nájomcom 
Združenie prirodzeného života a výchovy Ľalia Prievidza dohodou k 30. 06. 2011 
a žiadosť tohto nájomcu o nájom triedy s priľahlými priestormi v MŠ na  Ul. Š. 
Závodníka č. 488/18 Prievidza od 01. 08. 2011; 

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 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 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,  

II. schvaľuje   
a) že podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ide o prípad 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 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; 

b)   nájom nebytového priestoru – triedy s priľahlými priestormi v MŠ na Ul. Š. Závodníka 
        č. 488/18 Prievidza vo výmere 188 m2 od 01. 08. 2011 na dobu neurčitú s 3-

mesačnou výpovednou lehotou pre činnosť nájomcu Združenie prirodzeného života 
a výchovy Ľalia. Občianske združenie zabezpečuje od roku 2005 na území mesta 
výchovu detí predškolského veku alternatívnymi formami s prvkami Waldorfskej 
pedagogiky. Ročné nájomné vo výške 1 € a platby za služby s nájmom spojené  budú 
dohodnuté zálohovo podľa preukázateľne vynaložených prevádzkových nákladov 
fakturovaných dodávateľmi energií s vyúčtovaním 1x ročne.  

 
číslo:  159/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.           berie na vedomie 

žiadosť Evy Fričovej, bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 44/4, v zastúpení vlastníkov 
bytov  na Nábreží sv. Cyrila č. 44: 

‐ Jozefa Friča a manž. Evy, spoločne bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č. 44/4, 
‐ Milana Brenkusa a manž. Ľubice, spoločne bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa  č. 24/4, 
‐ Jána Brundzu a manž. Daniely, spoločne bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č. 44/2, 
‐ Štefana Líšku a manž. Zuzany, Prievidza, Dúbravská 4/16, 

o kúpu častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3264/45, zastavané plochy a nádvoria 
a z parc. č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere približne 100 m2, za 
účelom výstavby 4 garáží; 

II.         neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3264/45, 
zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom výstavby 4 garáží. 
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číslo:  160/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Františka Bátoru, bytom Prievidza, Podhorská ul. č. 413/107   o kúpu   
pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 555/5, diel 1, zastavaná plocha, vo výmere 
13 m2, odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165 a diel 2, zastavaná plocha, vo 
výmere  8 m2, odčlenenej z neknihovanej PK parc. č. 2567, ktoré boli zamerané 
Geometrickým plánom č. 108/2011, za účelom prístupu k stavbe rodinného domu,  

b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa  vzhľadom na skutočnosť, že žiadané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku, parc. č. 555/1 (zameraný 
Geometrickým plánom č. 108/2011) vo vlastníctve žiadateľa  a pre potreby mesta sú 
nevyužiteľné,   

II.         schvaľuje   
a) že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že odpredávané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parc. č. 555/1 vo vlastníctve 
kupujúceho  a pre potreby mesta sú nevyužiteľné, 

b) predaj pozemkov  v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 555/5, diel 1, zastavaná plocha vo 
výmere 13 m2, odčlenenej z neknihovanej PK parc. č. 165 a diel 2, zastavaná plocha, 
vo výmere  8 m2, odčlenenej z PK parc. č. 2567 , ktoré boli zamerané Geometrickým 
plánom č. 108/2011, za cenu 12 €/m2, pre Františka Bátoru, bytom Prievidza, 
Podhorská ul. č. 413/107, za účelom prístupu k stavbe rodinného domu.  

 
číslo: 161/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Miroslava Bátoru a manž. Jiřiny, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 855/24,   o 
kúpu pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 556/2, diel 2,  zastavaná plocha vo 
výmere 7 m2, odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165,  ktorý bol zameraný 
Geometrickým plánom č. 32/2011, za účelom prístupu k plánovanej stavbe rodinného 
domu,  

b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný 
pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 556/1, diel 1, zameraný 
Geometrickým plánom č. 32/2011, vo vlastníctve žiadateľov  a pre potreby mesta je 
nevyužiteľný,  

II. schvaľuje    
a) že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí v platnom 

znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku, parc. č. 556/1, diel 1,  
zameraný Geometrickým plánom č. 32/2011, vo vlastníctve kupujúcich  a pre potreby 
mesta je nevyužiteľný,  

b) predaj pozemku  v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 556/2 diel  2, zastavaná plocha vo 
výmere 7 m2, odčlenenej  z neknihovanej PK parc. č. 165,  ktorý bol zameraný 
Geometrickým  plánom č. 32/2011, za cenu  12 €/m2, pre Miroslava Bátoru a manž. 
Jiřinu, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 855/24, za účelom prístupu k plánovanej 
stavbe  rodinného domu.  
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číslo: 162/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I. berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti  EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1,  
o dlhodobý prenájom častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, zastavané 
plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere 
približne 62 m2, na obdobie 30 rokov,  za účelom vybudovania parkovacích plôch 
k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve žiadateľa na parc. č. 
2113/7; 

II. neschvaľuje 
zámer mesta Prievidza prenajať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, 
zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom vybudovania parkovacích 
plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve spoločnosti 
EASYTRAVEL, s. r. o., na parc. č. 2113/7. 
 

číslo: 163/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1, o kúpu 
častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, zastavané plochy a nádvoria a z parc. 
č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere približne 62 m2, za účelom 
vybudovania parkovacích plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo 
vlastníctve žiadateľa na parc. č. 2113/7; 

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č.  2113/3, 
zastavané plochy a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom vybudovania parkovacích 
plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve spoločnosti 
EASYTRAVEL, s. r. o., na parc. č. 2113/7. 
 

číslo: 164/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Michala Fabiša, bytom Bojnice, Lúčky 1244/18/3, o prenájom častí pozemkov v k. 
ú. Prievidza, z parc. č. č. 2122/1 a z 2120/1, spolu vo výmere 8,5 m2, za účelom 
umiestnenia detskej trampolíny a detskej šmýkaly na Námestí slobody v Prievidzi, pri 
vonkajšom sedení prevádzky – Fun Caffe počas letnej sezóny s tým, že trampolína 
a šmýkala budú slúžiť pre deti zákazníkov Fun Caffe; 

b) návrh, že podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad 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 aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov, nakoľko Michal Fabiš poskytuje v letnom období občerstvenie v kultúrnom 
prostredí a vzhľadom na skutočnosť, že predmet nájmu je svojím umiestnením 
bezprostredne priľahlý k prevádzke Fun caffe a vonkajšiemu sedeniu; 

II.       schvaľuje   
a) že podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

ide o prípad 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 aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
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obyvateľov, nakoľko Michal Fabiš poskytuje v letnom období občerstvenie v kultúrnom 
prostredí a vzhľadom na skutočnosť, že predmet nájmu je svojím umiestením 
bezprostredne priľahlý k prevádzke Fun caffe a vonkajšiemu sedeniu, 

b) prenájom častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2122/1 a z 2120/1 spolu vo výmere 
8,5  m2 na Námestí slobody, pre Michala Fabiša, Bojnice, Lúčky 1244/18/3, za účelom 
umiestnenia detskej trampolíny a detskej šmýkaly  pri vonkajšom sedení prevádzky – 
Fun Caffe počas letnej sezóny, s výškou nájmu 0,066 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou, že v prípade potreby  mesta Prievidza 
bude nájomca povinný pozemky uvoľniť. 

 
číslo: 165/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I. berie na vedomie 

žiadosť Anny Petrášovej - AMPA, Konvalinková ul. č. 13, Prievidza: 
a) o zmenu situovania vonkajšieho sedenia podľa situačného nákresu, umiestneného na 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí 
slobody č. 2, 
b) o umiestnenie detskej trampolíny, o rozlohe 9 m2, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2 s tým, že trampolína 
bude slúžiť pre deti zákazníkov kaviarne počas prevádzkových hodín; 

II.  neschvaľuje  
žiadosť Anny Petrášovej - AMPA, Konvalinková ul. č. 13, Prievidza: 
a) o zmenu situovania vonkajšieho sedenia podľa situačného nákresu, umiestneného na 

časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí 
slobody č. 2, 

b) o umiestnenie detskej trampolíny, o rozlohe 9 m2, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2, s tým, že trampolína 
bude slúžiť pre deti zákazníkov kaviarne počas prevádzkových hodín. 

 
číslo: 166/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Františka Hrica a manž., bytom Pravenec 193, o kúpu  časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany lekárne vo 
výmere približne 40 m2 a  zo strany pohostinstva približne 30 m2, za účelom rozšírenia a 
vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva; žiadateľ spolu s 
manželkou je spoluvlastníkom obytnej budovy súpisné číslo 20094, na pozemku parc.č. 
24/1 a to v podiele 273/367ín; 

II.        neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná 
plocha, vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za účelom 
rozšírenia a vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva. 
 

číslo: 167/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Františka Hrica a manž., bytom Pravenec 193, o prenájom  časti pozemku       
v k. ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany 
lekárne vo výmere 40 m2 (južná strana)  a  zo strany pohostinstva 30 m2 (severná 
strana), za účelom rozšírenia a vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a 
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pohostinstva; žiadatelia sú spoluvlastníkmi obytnej budovy, súpisné číslo 20094, na 
pozemku parc.č. 24/1 a to v podiele 273/367ín, 

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 žiadané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k obytnej budove, ktorej spoluvlastníkmi sú 
žiadatelia, pre mesto sú v súčasnosti nevyužiteľné a žiadatelia na nich vybudujú na 
vlastné náklady spevnené plochy, o ktoré sa budú starať a  ktoré budú slúžiť na 
parkovanie osobných a úžitkových vozidiel pre potreby prevádzok v priľahlej obytnej 
budove, 

II.         schvaľuje   
a) 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 prenajímané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k obytnej budove, ktorej spoluvlastníkmi sú 
nájomcovia, pre mesto sú v súčasnosti nevyužiteľné a nájomcovia na nich vybudujú 
na vlastné náklady spevnené plochy, o ktoré sa budú starať, a  ktoré budú slúžiť na 
parkovanie osobných a úžitkových vozidiel pre potreby prevádzok v priľahlej obytnej 
budove, 

b) prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, vo výmere 
30 m2 zo severnej strany a vo výmere 40 m2 z južnej strany obytnej budovy na parc. č. 
24/1 na Svätoplukovej ul., s výškou nájmu 3,- €/m2/rok pre Františka Hrica a manž., 
bytom Pravenec 193, za účelom rozšírenia a vybudovania spevnených plôch, ktoré 
budú slúžiť na parkovanie osobných a úžitkových vozidiel pre potreby prevádzok v 
obytnej budove na parc. č. 24/1. 

 
číslo: 168/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I.          berie na vedomie 

ponuku Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11,  na odovzdanie 
parkovacích miest do majetku mesta Prievidza, za symbolické 1  €, ktoré vybudoval na 
vlastné náklady v zmysle Nájomnej zmluvy č. 01/2009 na Ul. I. Bukovčana; parkovacie 
miesta sú vybudované na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č . 5046/9 vo výmere 210 m2, 
ktorý bol Geometrickým plánom č. 139/2010 odčlenený z parc. č. 5066/1, 5046/1 
a 5086/1; na parkovacie miesta bolo dňa 24.05.2010 vydané kolaudačné rozhodnutie; 

II.         schvaľuje   
bezodplatné prevzatie stavby - parkovacích miest, vybudovaných na vlastné náklady 
Petrom Horváthom, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11, v celkovej hodnote 18 121,72 
€ do majetku mesta Prievidza; parkovacie miesta sa nachádzajú sa na Ul. I. Bukovčana, 
na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5046/9 vo výmere 210 m2, zameraného 
Geometrickým plánom č. 139/2010, ktoré sú bližšie špecifikované v situácií vypracovanej 
spoločnosťou AD Prievidza, s. r. o., Prievidza. 

 
číslo: 169/11 
Mestské zastupiteľstvo       
I.          berie na vedomie 

ponuku Zdenka Beljanského, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa 35,  na bezodplatné 
odovzdanie stavby – spevnenej plochy piatich parkovacích miest do majetku mesta 
Prievidza, vybudovanej na Ul. J. Francisciho v Prievidzi, na časti parc. č. 5010 vo výmere 
68,5 m2 podľa situačného zakreslenia parkovacích plôch s vyčlenením ich výmery, 
vypracovaného Ing. Svatoslavom Vážanom – SAP, Bojnice, ktoré vybudoval na vlastné 
náklady v zmysle podmienok Kúpnej zmluvy č. 86/05 zo dňa 06.12.2005; 

II. schvaľuje   
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bezodplatné prevzatie stavby – spevnenej plochy piatich  parkovacích miest, 
vybudovaných na vlastné náklady Zdenkom Beljanským, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa 
35, v celkovej hodnote 4163,95 € do majetku mesta Prievidza; 
parkovacie miesta sa nachádzajú sa na Ul. J Francisciho, na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, parc. č. 5010 vo výmere 68,5 m2, na základe situačného zakreslenia 
parkovacích plôch s vyčlenením ich výmery, vypracovaného Ing.  Svatoslavom Vážanom 
– SAP, Bojnice. 

 
číslo:  170/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

opätovné prehodnotenie žiadosti spoločnosti JIMBO Invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, 
Ciglianska cesta č. 18, o rozšírenie účelu využitia objektu na pozemku v k.ú. Prievidza, 
parc. č.  5009/2, odkúpeného od mesta Kúpnou zmluvou č. 44/08 na zriadenie 
maloobchodnej predajne, a to o prevádzku grilovaných špecialít a kebabu, 

II. neschvaľuje  
rozšírenie účelu využitia objektu na pozemku v k.ú. Prievidza, parc. č. 5009/2 v súlade 
s podmienkami Kúpnej zmluvy č. 44/08, a to o prevádzku grilovaných špecialít a kebabu 
pre spoločnosť JIMBO Invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi. 

 
číslo: 171/11 
Mestské zastupiteľstvo          
I.          berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, 
o odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,92 €, nakoľko žiadateľ si nie je vedomý 
porušenia zmluvných podmienok, na základe ktorých si mesto Prievidza v zmysle čl. VIII. 
Kúpnej zmluvy č. 44/08 uplatňuje zmluvnú pokutu; 

II. neschvaľuje  
odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,92 € pre spoločnosť JIMBO Invest, s. r. o., 
Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 44/08. 

 
číslo:  172/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu, že v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej  mestom Prievidza dňa 
18.04.2011 na základe uznesenia MsZ č. 186/10 zo dňa 29.06.2010 v znení uznesení 
MsZ č. 282/10 zo dňa 26.10.2010 a č. 84/11 zo dňa 29.03.2011, na predaj nehnuteľností 
v k. ú. Prievidza, bývalého areálu MŠ na Nedožerskej ceste – budovy, súpisné č. 30192, 
na pozemku parc. č. 6577/3, popis stavby – materská škola a pozemku parc. č. 6577/3, 
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m2, za cenu 388 068 €, nebol v lehote  
doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, t.j. súťaž bola neúspešná. 

 
číslo:  173/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – 
pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 1295/5, ostatná plocha vo výmere 83 m2, parc. č. 
1295/6, ostatná plocha vo výmere 167 m2, parc. č. 1235/13, zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 54 m2, parc. č. 1235/17, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 183 m2  

a parc. č. 1235/20, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 246 m2, spolu vo výmere 733 
m2, formou priameho predaja podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v platnom znení a  v  zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 314/10 zo 
dňa 30.11.2010 v znení uznesenia č. 83/11 zo dňa 29.03.2011, podal cenovú ponuku č. 2 
s výškou kúpnej ceny 21,00 €/m2 jediný záujemca,  spoločnosť AGS, spol. s r. o., so 
sídlom v Prievidzi, Priemyselná ul. č. 14,  ktorý akceptoval podmienky priameho predaja 
a podľa jeho čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 7  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam priamym predajom; 

II.         schvaľuje   
priamy predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 1295/5, ostatná plocha 
vo výmere 83 m2, parc. č. 1295/6, ostatná plocha vo výmere 167 m2, parc. č. 1235/13, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2, parc. č. 1235/17, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 183 m2  a parc. č. 1235/20, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
246 m2, spolu vo výmere 733 m2, za cenu 21,00 €/m2, pre spoločnosť AGS, spol. s  r. o., 
so sídlom v Prievidzi, Priemyselná ul. č. 14,  ktorá ako jediná predložila cenovú ponuku č. 
2 na schválený zámer mesta Prievidza predať predmetné pozemky, a to za účelom 
majetkoprávneho vyporiadania pozemkov, ktoré užíva spoločnosť AGS, spol. s r. o., 
Prievidza, pričom akceptovala podmienky priameho predaja;  podľa jej čestného 
prehlásenia nie je  osobou, ktorej podľa § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení mesto nemôže previesť vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym 
predajom. 

 
číslo:  174/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie                                                                                                                                      

informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – 
pozemok v k. ú. Prievidza, parc.č. 528/156, orná   pôda, vo výmere 1 763 m2     zameranej   
Geometrickým   plánom č. 22/2011, najmenej za cenu 13,03 €/m2 podľa znaleckého 
posudku č. 095/2010 formou priameho predaja podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku  obcí   v  platnom  znení a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 317/10 zo dňa 30.11.2010  v znení uznesenia č. 87/11 zo dňa 29. 3.2011, 
boli doručené dve obálky, a to:   

a) Ing. Jozefom Tkadlecom, bytom Prievidza,  Duklianska ul. č. 70/39, Prievidza, ktorý podal 
cenovú   ponuku č. 1 s výškou kúpnej ceny 13,42 €/m2,  a ktorý zároveň akceptoval 
podmienky priameho predaja a podľa jeho čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej 
podľa § 9a ods. 6  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže 
previesť vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym predajom, 

b) Andrejom Martinkom, bytom Bojnice, Kvetová ul. č. 514/26, ktorý podal cenovú   ponuku 
č. 1 s výškou kúpnej ceny 13,03 €/m2,  a ktorý zároveň akceptoval podmienky priameho 
predaja a podľa jeho čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť 
vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym predajom, 

II.         schvaľuje   
priamy predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parc.č. 528/156, orná   pôda, vo 
výmere 1 763 m2 zameraný Geometrickým  plánom č. 22/2011,  za cenu 13,42 €/m2,  pre  
Ing. Jozefa Tkadleca, bytom Prievidza, Duklianska ul. č. 70/39, ktorý predložil  cenovú 
ponuku č. 1 na schválený zámer mesta Prievidza predať predmetný pozemok, a to za 
účelom zriadenia záhradníctva - pestovanie a predaj okrasných drevín a kvetov, ktorý 
bude možné užívať až po skončení vegetačného obdobia; kupujúci uhradí náklady na 
vypracovanie Znaleckého posudku č. 095/2010 vo výške 100 €, náklady na vypracovanie 
Geometrického plánu č.  22/2011 vo výške 217,30 € a správne poplatky súvisiace 
s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností; pričom akceptoval podmienky 
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priameho predaja v zmysle oznámenia zámeru mesta; podľa čestného prehlásenia nie je 
osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
mesto nemôže previesť vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym predajom.     

 
číslo:  175/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie                                                                                                                                      

informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
18.04.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 528/112, orná pôda vo výmere 1 600 m2, s minimálnou výškou nájomného                 
1,659 €/m2/rok, formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 317/10 
zo dňa 30.11.2010 v znení uznesenia č. 87/11 zo dňa 29.03.2011, boli doručené dve 
obálky a to: 
a) Ing. Jozefom Tkadlecom, bytom Prievidza, Duklianska ul. 70/39, ktorý podal návrh 
nájomného vo výške 1,71 €/m2/rok, a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho 
prenájmu a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôže prenechať do nájmu 
nehnuteľnosť priamym prenájmom; 
b) Andrejom Martinkom, bytom Bojnice, Kvetová ul. 514/26, ktorý podal návrh nájomného 
vo výške 1,659 €/m2/rok, a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho prenájmu 
a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôže prenechať do nájmu nehnuteľnosť 
priamym prenájmom; 

II.         schvaľuje   
priamy prenájom  časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná 
pôda vo výmere 1 600 m2, (mimo plánovanej trasy stavby „Sústava na odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“ vrátane ochranného pásma),  s výškou 
nájomného 1,71 €/m2/rok,  za účelom zriadenia záhradníctva – pestovanie a predaj 
okrasných drevín a kvetov, ktoré bude možné užívať až po skončení vegetačného 
obdobia, na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou; pre Ing. Jozefa 
Tkadleca, bytom Prievidza, Duklianska ul. č. 70/39, ktorý podal návrh nájomného v zmysle 
oznámenia zámeru mesta Prievidza zverejneného dňa 18.04.2011 prenechať formou 
priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
nájmu časť nehnuteľnosti; Ing. Jozef Tkadlec podľa doloženého čestného prehlásenia nie 
je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, mesto nemôže prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym prenájmom. 

 
číslo:  176/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi,  

b) návrh primátorky mesta na menovanie Mgr. Petry Štefánikovej do funkcie riaditeľky 
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi; 

II. menuje  
na návrh primátorky mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení Mgr. Petru Štefánikovú do funkcie riaditeľky Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi s účinnosťou od 1.6.2011. 
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číslo: 177/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza ku kamennej „Soche 
sv. Jána Nepomuckého“ a  „Soche na stĺpe - Panna  Mária Immaculata“ a k ich obnove; 

II.     schvaľuje   
majetkovoprávne vyporiadanie kamennej „Sochy sv. Jána Nepomuckého“ a  „Sochy na 
stĺpe - Panna  Mária Immaculata“ a ich  získanie do majetku mesta Prievidza s tým, že 
mesto Prievidza zabezpečí ich reštaurovanie, pričom finančné prostriedky na obnovu 
budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza po uskutočnení verejného obstarávania na 
reštaurátorské práce,       

III.        odporúča primátorke mesta   
uplatniť vlastnícke právo mesta Prievidza ku kamennej „Soche sv. Jána Nepomuckého“ a  
„Soche na stĺpe - Panna  Mária Immaculata“.  

 
číslo: 178/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh JUDr. Róberta Pietrika, vedúceho právnej kancelárie, na stanovenie platu 
primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
účinnom od 01.06.2011 (ďalej v texte iba „zákon“ alebo v príslušnom gramatickom tvare); 

II.         ruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 373/10 v znení uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 17/11 ku 
dňu 31.05.2011; 

III.        schvaľuje 
stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení účinnom od 01.06.2011, pričom stanovuje: 

      plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 
zákona, 

     zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % 
a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 3 925 €) Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

 
číslo: 179/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh JUDr. Róberta Pietrika, vedúceho právnej kancelárie, na stanovenie platu 
zástupkyni primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; 

II.         ruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 374/10 v znení uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 16/11 ku 
dňu 31.05.2011; 

III.        schvaľuje  
stanovenie platu zástupkyni primátorky mesta podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 
v platnom znení  na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátora mesta (pričom plat 
sa vypočíta z platu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
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účinnom od 01.06.2011, zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
účinnom od 01.06.2011 a mesačné vyplácanie platu (presná výška platu 2 552 €).  
Zástupkyni primátorky mesta patrí takto stanovený plat za každú riadne uskutočnenú 
činnosť mesta. Predpokladom pre výplatu platu bude mesačný výkaz o odpracovaných 
hodinách podľa času výkonu funkcie – maximálne do výšky ustanoveného mesačného 
pracovného času. 

 
číslo:  180/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej 
škole “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II. schvaľuje   
a) predloženie projektu s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole“, ktorý je 

realizovaný III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 15 775,70 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  181/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.        schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“, ktorý je realizovaný 

I. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 6 399,44 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  182/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov,               

II.  schvaľuje    
a) predloženie projektu s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“, ktorý je realizovaný  

ZŠ na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 13 019,43 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 183/11 
Mestské zastupiteľstvo          
I. berie na vedomie 

a) návrh Ing. Richarda Takáča na zrušenie jeho členstva v komisii športu;  
b) záujem MUDr. Mariána Jakubisa o členstvo v komisii športu; 

II. ruší 
členstvo Ing. Richarda Takáča v komisii športu, 

III. volí  
 MUDr. Mariána Jakubisa za člena komisie športu. 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  31. 05. 2011 

od  137 do 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ................................................. 
      JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 

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

..........................................     .............................................         .........................................  
        Ing. Peter Petráš   Juraj Ohradzanský                   MUDr. Dušan Magdin  
             predseda              člen                    člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza   31. 5. 2011 
 


