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Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  30. 8. 2011 
od  217 do 251 

 
217. Zloženie návrhovej komisie 
218. Program MsZ v Prievidzi 
219. Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
220. Dodatok č. 5 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 ... 
221. Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za obdobie 1 – 7/2011 
222. Žiadosť KaSS v Prievidzi o súhlas na kolektívne členstvo v o. z. K-2000 
223. Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2011 
224. Informatívna správa o činnosti SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hn. 

a nehn. majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva za I. polrok 2011 
225. Informatívna správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s.r.o., za I. polrok 2011 
226. Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1 – 6/2011 
227. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu            

k 30. 6. 2011 
228. I. úprava rozpočtu ZpS Prievidza na rok 2011 
229. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa 

programového rozpočtu za obdobie 1 – 6/2011 
230. II. úprava programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 
231. Žiadosť Jána Filipa o kúpu pozemku 
232. Zámer mesta Prievidza na odpredaj areálu na Ul. J. Hollého formou OVS 
233. Žiadosť spol. AZ REAL, s. r. o.,  v zastúpení spol. PROGRES Bojnice, s. r. o., 

o zriadenie vecného bremena 
234. Žiadosť spol. AZ REAL, s.r.o., v zastúpení investora SSE, a.s.,  o zriadenie vecného 

bremena 
235. Žiadosť spol. SSE, a. s., Žilina o zriadenie vecného bremena 
236. Žiadosť Ondreja Kmeťa – REVMONT o zriadenie vecného bremena 
237. Žiadosť Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho o kúpu pozemkov 
238. Obnova parku pred ÚPSVaR so zachovaním fontány v novej podobe 
239. Výsledky hodnotiacich návrhov na zvučku mesta Prievidza 
240. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v lokalite Necpaly 
241. Žiadosť Milana Ľahkého o prenájom časti pozemku 
242. Žiadosť spol. SAXES, s. r. o., o prenájom časti pozemku 
243. Čiastočné odpustenie zmluvnej pokuty za nedodržanie čl. VIII bodu 1 Kúpnej zmluvy 

č. 44/08 uzatvorenej so spol. JIMBO Invest, s. r. o. 
244. Prenájom pozemku spol. JIMBO Invest, s.r.o. (parkovacie miesta) 
245. Prenájom objektu bývalých detských jaslí v MŠ na Ul. Š. Závodníka 
246. Doplnenie uzn. MsZ č. 152/11 (súhlas so zriadením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľ. 

Ondrejova, Prievidza) 
247. Ponuka spol. AVT, v.o.s., na predaj televízie AVT mestu Prievidza 
248. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 

„Rozšírenie separovaného zberu v meste Prievidza“ 
249. Vzdanie sa Ing. Z. Homolovej členstva v Dozornej rade spol. BC Prievidza, a.s. 
250. Zmena v komisii športu – vzdanie sa Ivana Vaňu z členstva komisie a voľba nového 

člena 
251. Žiadosť Hornonitrianskeho basketbalového klubu Prievidza o finančný príspevok 
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Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  30. 8. 2011 

od  217 do 251 
 

 
číslo: 217/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka, Mgr. Ľubomír 
Vida – člen, Mgr. Pavel Takáč – člen; 

II. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Katarína Vráblová – predsedníčka, Mgr. Ľubomír Vida – člen, 
Mgr. Pavel Takáč – člen. 
 

číslo: 218/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 8. 2011; 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 8. 2011. 
 

číslo: 219/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.         b e r i e   n a   v e d o m i e 
            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. s l e d u j e 
 rok 2011: 19/III., 19/IV., 73/IV. až VI., 114/III., 175/II., 177/II.,, 214/II.; 

rok 2010:  112/II., 158/II., 185/II., 186/II., 246/II. - (M-3, M-8, M-9, M-11), 278/III., 
283/III., 306/II.; 

rok 2009:      149/II., 149/III., 222/II., 318/III., 364/II. – body a),c), 391/II.; 
rok 2008: 192/II.; 
rok 2007:      261/II. – bod b); 
rok 2006:      486/II., 546/III.; 
rok 2005:      351/II.; 
rok 2003:      76/I.; 
rok 1997:      224/II. 

 
III.        v y p ú š ť a  zo sledovania uznesenia: 

rok 2011: 73/III., 105/II. 157/II. - bod b), 158/II. – bod b), 177/III.; 
rok 2010: 246/II. – (M-0, M-4, M-5); 

 rok 2007: 12/III.; 
 rok 2005: 160/II. – bod a) 
IV. r u š í   uznesenie: 
 rok 2009: 117/II.; 
V.  p o z a s t a v u j e  uznesenia: 
 rok 2010: 321/II. – bod c); 
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 rok 2009: 232/II.; 
 
VI.  o p r a v u j e  uznesenia: 
 uznesenie MsZ č. 215/11 zo dňa 08. 07. 2011  
 

v časti I. a v časti II. sa text „parc. č. 2749/19“ nahrádza textom „parc. č. 2747/19“ 
 
uznesenie MsZ č. 216/11 zo dňa 08. 07. 2011  
 
v časti I. a v časti II. sa text „parc. č. 2749/19“ nahrádza textom „parc. č. 2747/19“ 
 
uznesenie MsZ č. 275/10 zo dňa 26. 10. 2010 
 
v časti I. a II. 
za text „....... v k. ú. Prievidza, parc. č. 5399/1......“ sa dopĺňa text „..... parc. č. 5348/1 
a parc. č. 5345/1.....“ 
 
uznesenie MsZ č. 49/09 zo dňa 24. 02. 2009 v znení uznesenia MsZ č. 112/09 zo dňa 
28.04. 2009 
 
v časti II. písmeno b) 
text ........ „parc. č. 3591/1 vo výmere približne 30 m2 podľa zamerania geometrickým 
plánom“........ sa nahrádza textom ....... „ parc. č. 3591/336 ostatná plocha vo výmere 
11 m2 pod ľa zamerania Geometrickým plánom č. 270/2010“....... 

 
 

číslo: 220/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 5 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. 5 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: 221/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za 
obdobie 1 – 7/2011. 
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číslo: 222/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Žiadosť Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, p. o. m., o súhlas na kolektívne 
členstvo  v občianskom združení K - 2000, združení na podporu kultúry hornej Nitry,   

II. schvaľuje   
a) členstvo Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, p. o. m., Ul. F. Madvu č. 

11, Prievidza, v občianskom združení K - 2000,  združení na podporu kultúry hornej 
Nitry, 

b) použitie finančných prostriedkov z rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi na zaplatenie členského príspevku spojeného s členstvom v združení. 

 
číslo: 223/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Výsledky hospodárenia  Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 
2011; 

II.       žiada  riaditeľku KaSS 
       vykonať v KaSS organizačné opatrenia s účinnosťou od 1. 9. 2011, smerujúce k zníženiu 

nákladovosti z dôvodu zostatku vykázanej straty KaSS za rok 2009 (- 15 848,73 €) 
a dosiahnutej  straty za I. polrok 2011 (- 19 988,10 €), t. j. zrušiť pobočky Mestskej 
knižnice Mikuláša Mišíka na Ul. J. Kráľa a Ul. A. Mišúta  a zabezpečiť činnosť  knižnice v  
Dome kultúry na Ul. F. Madvu č. 11, Základnej škole na Ul. P. Dobšinského  a v pobočke 
knižnice na  Ul. K. Novackého. 

 
číslo: 224/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva, 
v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov za I. polrok 2011. 
 

číslo: 225/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2011. 
 

číslo: 226/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1 – 6/2011. 
 

číslo: 227/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 30. 6. 2011. 
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číslo: 228/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh na I. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2011, 
II. schvaľuje   

I. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2011. 
 
 

číslo: 229/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu správu programového 
rozpočtu za obdobie 1 – 6/2011. 
 

číslo: 230/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh na II. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011, 
II. schvaľuje  

II. úpravu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011: 
 
Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške    - 5 802 900 € 
v tom: bežné príjmy            558 197 € 
kapitálové príjmy                                                        -1 324 684 € 
príjmové finančné operácie                                       - 5 036 413 € 
 
Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške   - 5 802 900 € 
v tom: bežné výdavky                                                       464 492 € 
kapitálové výdavky                                                       -6 341 152 € 
výdavkové finančné operácie                                             73 760 € 
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. úprave je: 
 
Príjmová časť rozpočtu                                              26 365 290 € 
v tom: bežné príjmy                                                    22 447 344 € 
kapitálové príjmy                                                          2 062 818 € 
príjmové finančné operácie                                          1 855 128 € 
 
Výdavková časť rozpočtu                                           26 365 290 € 
v tom: bežné výdavky                                                 21 442 065 € 
kapitálové výdavky                                                       3 205 188 € 
výdavkové finančné operácie                                       1 718 037 € 

 
( II.  úprava programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 tvorí Prílohu č. 1.) 
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číslo: 231/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Filipa, bytom Prievidza,  Lúčna ul. č. 47/7, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza 
parc. č. 7127/34, orná pôda vo výmere 455 m2 (v celosti ) – pozemok priľahlý k pozemku 
vo vlastníctve žiadateľa, za účelom  individuálnej bytovej výstavby, 

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza odpredať pozemok v k. ú. Prievidza parc. č. 7127/34, orná pôda 
vo výmere 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, 
bytom Prievidza, za účelom individuálnej bytovej výstavby, formou obchodnej verejnej 
súťaže, za cenu minimálne 35 €/m2. 
 

číslo: 232/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na odpredaj oploteného areálu na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, a to nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza: administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. 
č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 
10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom a pozemky: parc. č. 1889 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 18 m2, parc. č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2,  parc. č. 
1891/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2  a časti z parc. č. 1891/1 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 
11/2011 zo dňa 5.5.2011 vypracovaným GEOMETROU, Ing. Dana Gašparovičová, 
Prievidza ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 378 m2 a 
parc. č. 1891/9 – zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,  t.j. pozemky spolu 
vo výmere 724 m2, nakoľko náklady na odstránenie havarijného stavu po povodni by boli 
neprimerane vysoké, ako aj s prihliadnutím na to, že mesto pre plnenie svojich 
samosprávnych funkcií neuvažuje s využitím predmetnej budovy a náklady na jej 
prevádzku a údržbu by len zbytočne zaťažovali rozpočet mesta. Všeobecná hodnota 
odpredávaných nehnuteľností bola stanovená Znaleckým posudkom č. 7/2011 zo dňa 
16.2.2011, vypracovaným znaleckou spoločnosťou: AUDING, s. r. o., Bojnická cesta 35, 
Prievidza metódou polohovej diferenciácie vo výške 300 592,43 €, pričom po odpočte 
časti parc. 1891/ 1 vo výmere  225 m2 a spevnenej plochy mimo oploteného areálu  je 
hodnota predávaných nehnuteľností spolu vo výške 280 360,00 €; 

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza odpredať oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, a to 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, 
garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 
a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom a pozemky: parc. č. 
1889 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 18 m2, parc. č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 
m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m 2 a  časti z parc. č. 
1891/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým 
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plánom č. 11/2011 zo   dňa   5.5.2011    vypracovaným   GEOMETROU,    Ing.  Dana 
Gašparovičová, Prievidza ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,  t.j. 
pozemky spolu vo výmere 724 m2, nakoľko náklady na odstránenie havarijného stavu po 
povodni by boli neprimerane vysoké ako aj s prihliadnutím na to, že mesto pre plnenie 
svojich samosprávnych funkcií neuvažuje s využitím budovy a náklady na jej prevádzku 
a údržbu by len zbytočne zaťažovali rozpočet mesta,  formou obchodnej verejnej súťaže, 
za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty predávaných nehnuteľností  stanovenej 
Znaleckým posudkom č. 7/2011 vypracovaným znaleckou spoločnosťou: AUDING, s. r. 
o., Bojnická cesta 35, Prievidza, spolu vo výške 280 360,00 € s podmienkou, že kupujúci 
bude využívať objekt na taký účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých 
nehnuteľností. 
 

číslo: 233/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Bakalárska ul. č.  6/7, 
v zastúpení spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r.o., so sídlom v Bojniciach, Ul. A. Hlinku č. 
15, o zriadenie: 

a) vecného bremena s právom prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami po 
pozemkoch v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza, parc.č. 116/6 a parc.č. 
116/7 v prospech vlastníkov bytov  a  nebytových priestorov v bytových domoch 
na Malookružnej ulici v Prievidzi, stojacich na parc.č. 116/6 a parc.č. 116/7  a  
vecného bremena s právom prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami po 
pozemku v k.ú. Prievidza, parc.č. 116/8 v prospech vlastníkov bytov  a  
nebytových priestorov v bytových domoch na Malookružnej ulici v Prievidzi, 
stojacich na parc.č. 116/6 a parc.č. 116/7 a v prospech tretích osôb, podľa 
Geometrického plánu č. 14-B/2011;   

b) vecného bremena, spočívajúceho v tom, že mesto Prievidza strpí na pozemkoch 
v k.ú. Prievidza  vo vlastníctve mesta Prievidza,  parc. č. 116/6, parc. č. 116/7 a 
parc. č. 116/8  všetky objekty stavby „bytové domy Malookružná“,  a to objekty 
bytových domov na pozemkoch parc. č. 116/6 a parc. č. 116/7 a  objekty 
inžinierskych sietí  (vonkajšie silnoprúdové rozvody NN) v  prospech vlastníkov a 
 užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domov, a tiež strpí   
spevnené plochy, parkoviská a  komunikácie na pozemku parc č. 118/8 
v prospech vlastníkov a užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových 
domoch a v prospech tretích osôb;  

II.       schvaľuje  
a) zriadenie vecného bremena s právom prechodu peši a prejazdu motorovými 

vozidlami po pozemkoch v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza, parc.č. 
116/6 a parc.č. 116/7 v prospech vlastníkov bytov  a  nebytových priestorov v 
bytových domoch na Malookružnej ulici v Prievidzi, stojacich na parc.č. 116/6 
a parc.č. 116/7  a  vecného bremena s právom prechodu peši a prejazdu 
motorovými vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza, parc.č. 116/8 v prospech 
vlastníkov bytov  a  nebytových priestorov v bytových domoch na Malookružnej 
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ulici v Prievidzi, stojacich na parc.č. 116/6 a parc.č. 116/7 a v prospech tretích 
osôb, podľa Geometrického plánu č. 14-B/2011;   

b) zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v tom, že mesto Prievidza strpí na 
pozemkoch v k.ú. Prievidza  vo vlastníctve mesta Prievidza,  parc. č. 116/6, parc. 
č. 116/7 a parc. č. 116/8  všetky objekty stavby „bytové domy Malookružná“,  a to 
objekty bytových domov na pozemkoch parc. č. 116/6 a parc. č. 116/7 a  objekty 
inžinierskych sietí  (vonkajšie silnoprúdové rozvody NN) v  prospech vlastníkov a 
 užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, a tiež strpí   
spevnené plochy, parkoviská a  komunikácie na pozemku parc č. 118/8 
v prospech vlastníkov a užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových 
domoch a v prospech tretích osôb. 
 

číslo:  234/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Bakalárska ul. č. 6/7,  
v zastúpení investora SSE, a. s., Žilina o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
v k.ú. Prievidza parc. č. 542/1 a parc.č. 561/10 vo vlastníctve mesta Prievidza a to práva 
uloženia inžinierskych sietí - NN káblového rozvodu v areáli bývalého 
poľnohospodárskeho družstva v lokalite Ukrniská v prospech vlastníka inžinierskych sietí 
SSE, a. s., Žilina; 

II. schvaľuje   
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Prievidza, parc. č. 542/1 a parc.č. 
561/10 vo vlastníctve mesta Prievidza, a to práva uloženia inžinierskych sietí - NN 
káblového rozvodu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v lokalite Ukrniská 
v prospech vlastníka inžinierskych sietí SSE, a. s., Žilina a práva vstupu a prístupu na 
predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako i 
oprávnenými zamestnancami oprávneného, za účelom vykonávania údržby a opráv 
predmetného energetického zariadenia. 
  

číslo: 235/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SSE, a. s., Žilina o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. 
Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza, parc. č. 5036/1 a parc. č. 5036/19, a to práva 
uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového NN vedenia v prospech vlastníka 
inžinierskych sietí SSE, a. s., Žilina; 

II. schvaľuje  
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta 
Prievidza, parc. č. 5036/1 a parc. č. 5036/19, a to práva uloženia inžinierskych sietí – 
zemného káblového NN vedenia v prospech vlastníka inžinierskych sietí SSE, a. s., Žilina 
a práva vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom 
období mechanizmami ako i oprávnenými zamestnancami oprávneného, za účelom 
vykonávania údržby a opráv predmetného energetického zariadenia. 
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číslo: 236/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ondreja Kmeťa – REVMONT, Priemyselná ul. č. 12, Prievidza o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza, parc. č. 
5404/1, parc.č. 5400/42, parc.č. 5289/1, parc.č. 5534/1 a parc.č. 5533, a to práva uloženia 
inžinierskych sietí – vonkajších  káblových rozvodov pre rozšírenie NN siete, za účelom 
napojenia rodinných domov, a to v prospech vlastníka alebo užívateľa inžinierskych sietí;  

II. schvaľuje   
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza 
parc. č. 5404/1, parc.č. 5400/42, parc.č. 5289/1, parc.č. 5534/1 a parc.č. 5533, a to práva 
uloženia inžinierskych sietí – vonkajších  káblových rozvodov pre rozšírenie NN siete za 
účelom napojenia rodinných domov, a to v prospech vlastníka alebo užívateľa 
inžinierskych sietí a práva vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek 
čase a ročnom období mechanizmami ako i oprávnenými zamestnancami oprávneného, 
za účelom vykonávania údržby a opráv predmetného energetického zariadenia. 
  

číslo:  237/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.           berie na vedomie 

a) žiadosť Moniky Zaťkovej, bytom Prievidza, Ul. energetikov 193/29c a Petra 
Wesserleho, bytom Nitrianske Pravno, Prievidzská ul. č. 57/72, o kúpu  pozemkov v k. 
ú. Prievidza, parc. č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, za 
účelom výstavby dvoch obchodných prevádzok a parc. č. 5399/7, zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 102 m2, za účelom  majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod 
objektom vo vlastníctve žiadateľov (pozemky sú odčlenené z parc. č. 5399/1 
zamerané Geometrickým plánom č. 265/2010);  
Žiadatelia navrhujú kúpnu cenu  za predmetné nehnuteľnosti 1,00 €/m2 s tým, že 
v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného spoločnosťou AD Prievidza , s. r. 
o., na vlastné náklady zabezpečia na Ul. energetikov rozšírenie súčasného parkoviska 
a prekládku chodníka, čím vznikne 20 parkovacích miest a zároveň vybudujú 
odstavné plochy na komunálny odpad, 

b) návrh, že pri predaji pozemku, parc. č. 5399/7 (odčleneného z parc. č. 5399/1 
Geometrickým plánom č. 265/2010) ide podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nachádza objekt vo vlastníctve žiadateľov 
a na predmetný pozemok je medzi mestom Prievidza a žiadateľmi uzatvorená 
Nájomná zmluva č. 16/2010 zo dňa 16.12.2010;  

II.  schvaľuje   
a) že pri predaji pozemku parc. č. 5399/7 (odčleneného z parc. č. 5399/1 Geometrickým 

plánom č. 265/2010) ide podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na predmetnom 
pozemku sa nachádza objekt vo vlastníctve žiadateľov a na predmetný pozemok je 
medzi mestom Prievidza a žiadateľmi uzatvorená Nájomná zmluva č. 16/2010 zo dňa 
16.12.2010,   

b) predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 102 m2 (odčleneného z parc. č. 5399/1 Geometrickým plánom č. 265/2010) 
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pre Moniku Zaťkovú, bytom Prievidza, Ul. energetikov 193/29c a Petra Wesserleho, 
bytom Nitrianske Pravno, Prievidzská ul. č. 57/72, za cenu podľa Znaleckého posudku 
č. 14/2011, t. j. 58,27 €/m2, za účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod 
objektom vo vlastníctve žiadateľov,  

c) zámer mesta Prievidza predať pozemok  v k. ú. Prievidza,  parc. č.  5399/6, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 (odčlenený z parc. č. 5399/1 Geometrickým 
plánom č. 265/2010), formou priameho predaja, za účelom výstavby dvoch 
obchodných prevádzok, za cenu minimálne 58,27 €/m2 podľa Znaleckého posudku         
č. 14/2011 s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená až po vybudovaní parkovacích 
plôch a potrebnej prekládky chodníka v zmysle projektu mesta Prievidza 
vypracovaného spoločnosťou AD Prievidza, s. r. o., kupujúcimi na vlastné náklady 
a následnom bezodplatnom prevedení tejto stavby do majetku mesta Prievidza. 
 

číslo: 238/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloženého návrhu so 
zachovaním fontány v novej, zmodernizovanej podobe,  

II. ruší 
uznesenie MsZ č. 114/11 zo dňa 26. 4. 2011, 

III. schvaľuje   
obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloženého návrhu so zachovaním 
fontány v novej, zmodernizovanej podobe s tým, že finančné prostriedky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a finančné prostriedky na projekt obnovy 
parku budú zlúčené do položky projekt „Park pred ÚPSVaR“ na sumu 3 250,- € s tým, že 
finančné prostriedky na realizáciu prác vo výške 4 200,- € zostanú bez zmeny a budú 
upravené až na základe výsledku verejného obstarávania.  

 
číslo: 239/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

výsledky hodnotiacich návrhov na zvučku mesta Prievidza,  
II. schvaľuje   

používanie troch zvučiek: 
1. súťažná zvučka 01 (autor Michal Dírer) – skladba sa bude používať pri protokolárnych 

príležitostiach a ďalších slávnostných podujatiach, 
2. súťažná zvučka 03 písm. C (autor Peter Hrbík) – skladba sa bude používať ako 

zvučka do mestského rozhlasu, 
3. súťažná zvučka 03 písm. A (autor Peter Hrbík) – skladba sa bude používať ako 

zvučka  na mestské podujatia.  
 

číslo: 240/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza v lokalite Necpaly – 
Vrchy za účelom vybudovania  „spojovacieho chodníka s verejným osvetlením“, 

II. schvaľuje  
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza v lokalite Necpaly – Vrchy formou 
zámeny, nájmu, kúpy pozemkov, za účelom vybudovania „spojovacieho chodníka 
s verejným osvetlením“, za cenu podľa znaleckého posudku. 
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číslo: 241/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Milana Ľahkého, Lúčna ul. č. 158/14, Prievidza, o prenájom časti pozemku                    
v k. ú. Prievidza z parc. č. 2272, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13,75 m2, za 
účelom vybudovania parkovacej plochy pre dve osobné autá na vlastné náklady, pre 
potreby autoškoly; stavbu parkovacej plochy bezodplatne odovzdá do majetku mesta 
Prievidza s tým, že bude následne uzatvorená nájomná zmluva za symbolické 
nájomné 1,00 €, ktoré bude využívať počas pracovnej doby  od 8.00 h do 18.00 h a 
mimo nej bude slúžiť bezplatne verejnosti; 

b) návrh, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 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 rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) cit. zákona patrí aj 
zabezpečovanie výstavby a údržby verejných priestranstiev, medzi ktoré patria aj 
parkovacie plochy, nakoľko Milan Ľahký na časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 
2272, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13,75 m2 vybuduje na vlastné náklady 
parkovaciu plochu pre dve osobné autá pre potreby autoškoly, ktoré bude využívať 
počas pracovnej doby od 8.00 h do 18.00 h a mimo nej bude slúžiť bezplatne 
verejnosti, ktorú po vybudovaní  bezodplatne prevedie do majetku mesta Prievidza, 
čím mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúžiť na bezplatné 
verejenoprospešné služby v miestnej doprave;   

II. schvaľuje   
a)  že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 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 rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) cit. zákona patrí aj 
zabezpečovanie výstavby a údržby verejných priestranstiev, medzi ktoré patria aj 
parkovacie plochy, nakoľko Milan Ľahký na časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 
2272, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13,75 m2 vybuduje na vlastné náklady 
parkovaciu plochu pre dve osobné autá, pre potreby autoškoly, ktoré bude využívať 
počas pracovnej doby od 8.00 h do 18.00 h  a mimo nej bude slúžiť bezplatne 
verejnosti, ktorú po vybudovaní  bezodplatne prevedie do majetku mesta Prievidza, 
čím mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúžiť na bezplatné 
verejenoprospešné služby v miestnej doprave;   

b) prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2272, zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 13,75 m2, s výškou nájomného 1,00 €/rok pre Milana Ľahkého, 
Prievidza,  za účelom vybudovania parkovacej plochy pre dve osobné autá na vlastné 
náklady, pre potreby autoškoly, ktoré bude využívať počas pracovnej doby od 8.00 h 
do 18.00 h a mimo nej bude slúžiť bezplatne verejnosti, ktorú po vybudovaní  
bezodplatne prevedie do majetku mesta Prievidza. 

 
číslo: 242/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
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a) žiadosť spoločnosti SAXES, s. r. o., Makovického ul. č. 498/2, Prievidza o prenájom 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2122/1 vo výmere 15 m2, za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou „Obchod Na námestí“ 
na existujúcej dlažbe, na vlastné náklady; 

b) návrh, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko  
spoločnosť SAXES, s. r. o., Makovického ul. č 498/2, Prievidza bude na predmetnej 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2122/1 vo výmere 15 m2 poskytovať 
v letnom období občerstvenie v kultúrnom prostredí;  

II. schvaľuje 
a) že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení, ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
spoločnosť SAXES, s. r. o., Makovického ul. č. 498/2, Prievidza bude na predmetnej 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2122/1 vo výmere 15 m2 poskytovať 
v letnom období občerstvenie v kultúrnom prostredí;  

b) prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2122/1 vo výmere 15 m2 pre 
spoločnosť SAXES, s. r. o., Makovického ul. č. 498/2, Prievidza, za účelom 
vybudovania vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou „Obchod Na námestí“ 
na existujúcej dlažbe, na vlastné náklady, s výškou nájomného 0,066 €/m2/deň, na 
dobu neurčitú s 1 – mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou, že v prípade 
potreby mesta Prievidza bude nájomca povinný pozemok uvoľniť bez zbytočného 
odkladu. 

 
číslo: 243/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.         berie na vedomie 

na základe písomnej žiadosti zo dňa 27.07.2011,  p. Floriana Hrušku, konateľa obchodnej 
spoločnosti JIMBO Invest, s.r.o., Prievidza a v záujme komplexného doriešenia  
stavebných a vlastníckych vzťahov spojených s výstavbou polyfunkčného objektu                  
na Ul. Ľ. Ondrejova, postaveného na pozemku parc. č. 5009/2 k. ú. Prievidza, právna 
kancelária prehodnotila celú situáciu a predkladá návrh: 

a) čiastočne odpustiť zmluvnú pokutu vo výške 33 193,00 € za nedodržanie čl. VIII. bod 1 
Kúpnej zmluvy č. 44/08 zo dňa 6.11.2008 o sumu 23 193,00 €, zmluvnú pokutu vo výške 
10 000,00 € zaplatí konateľ spol. JIMBO Invest, s.r.o., jednorazovo na základe podpísanej 
dohody medzi mestom Prievidza a spoločnosťou  JIMBO  Invest, s.r.o., s tým, že orgány 
mesta zároveň schvália rozšírenie účelu využitia polyfunkčného objektu o prevádzku 
grilovaných špecialít a kebabu,  

b) doriešiť vlastnícke vzťahy časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorom je 
postavené schodisko v rozsahu výmery 12 m2,  ktoré je súčasťou polyfunkčného objektu 
vo vlastníctve spoločnosti JIMBO Invest, s. r. o. – schválením prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku s tým, že na základe znaleckého posudku a po zameraní 
pozemku GP, bude zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy finančná čiastka  - kúpna cena 
vo výške dvojnásobku ohodnotenia pozemku cena/m2. Tento návrh je podmienený 
úhradou finančnej čiastky 10 000,00 € uvedenej v bode a),   

c) na základe splnenia bodov a) a b) doriešiť vzťahy k vybudovaným spevneným plochám 
užívaným ako parkovacie plochy a prístup k polyfunkčnému objektu na parc. č. 5009/2 
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s tým, že spoločnosť ešte doloží finančný rozpočet predmetnej stavby a na základe tohto 
bude predložený návrh do orgánov mesta bezodplatne previesť tieto plochy do majetku 
mesta a následne uzatvoriť  nájomnú  zmluvu so spoločnosťou JIMBO  Invest, s.r.o., na 
využitie plôch na parkovanie;    

II.         ruší 
  uznesenie MsZ č. 171/11 zo dňa 31. 5. 2011; 
III.        schvaľuje  

a) čiastočné odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,00 € dojednanej v čl.  VIII. bod 
1 Kúpnej zmluvy č. 44/08 zo dňa 6.11.2008 o sumu 23 193,00 €, zmluvnú pokutu vo 
výške  10 000,00 € zaplatí konateľ spol. JIMBO Invest, s. r. o., jednorázovo pri podpísaní 
dohody medzi mestom Prievidza a spoločnosťou  JIMBO  Invest, s.r.o.,  a zároveň 
rozšírenie účelu využitia polyfunkčného objektu o prevádzku grilovaných špecialít a 
kebabu doplnením čl. III. KZ a  bodu 2 čl. X. KZ, 
b) prevod vlastníctva k časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorom je 
postavené schodisko v rozsahu výmery  12 m2,  ktoré je súčasťou polyfunkčného objektu 
vo vlastníctve spoločnosti JIMBO  Invest, s.r.o., podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí s tým, že na základe znaleckého posudku a po zameraní pozemku 
geometrickým plánom, bude zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy finančná čiastka  - 
kúpna cena vo výške dvojnásobku ohodnotenia pozemku cena/m2 a uhradená  znížená 
zmluvná pokuta vo výške  10 000,00 € s podmienkou, že  pozemok pod existujúcim 
schodiskom  nebude zastavaný a ani žiadnym iným spôsobom nebude znemožnený 
prístup pod schodisko. 

 
číslo:  244/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o užívaní pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza bez právneho dôvodu, a 
to pod vybudovanými parkovacími plochami a pod spevnenými plochami, ktoré tvoria 
prístup k budove na parc. č. 5009/2 vo vlastníctve spoločnosti JIMBO Invest, s.r.o., 
Prievidza, 

b) návrh MsR na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spol. JIMBO Invest, s.r.o., Prievidza, 
Ciglianska cesta 18, na prenájom pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 5009/1, vo 
výmere 38 m2, za účelom využívania vybudovaných parkovacích miest pri objekte na 
parc. č. 5009/2 (vo vlastníctve spoločnosti), na dobu neurčitú, s výškou nájomného 
1€/rok s tým, že parkovacie miesta budú bezodplatne odovzdané do vlastníctva mesta 
Prievidza, pričom spol. JIMBO Invest, s.r.o. ich bude  využívať  počas prevádzkovej 
doby a v ostatnom čase budú slúžiť verejnosti, 

c) 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 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,  nakoľko spol. JIMBO Invest, s.r.o., Prievidza 
vybudovala parkovacie miesta na vlastné náklady a  bezodplatne ich prevedie do 
majetku mesta Prievidza, čím mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúžiť na 
verejnoprospešné účely v miestnej doprave, t.j. na bezplatné parkovanie verejnosti na 
novovybudovaných parkovacích miestach v čase mimo pracovnej doby prevádzok 
umiestnených v priľahlom objekte na parc. č. 5009/2, vo vlastníctve spoločnosti; 

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 vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle 
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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 spol. JIMBO Invest, s.r.o., Prievidza vybudovala 
parkovacie miesta na vlastné náklady a  bezodplatne ich prevedie do majetku mesta 
Prievidza, čím mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúžiť na 
verejnoprospešné účely v miestnej doprave, t.j. na bezplatné parkovanie verejnosti na 
novovybudovaných parkovacích miestach v čase mimo pracovnej doby prevádzok 
umiestnených v priľahlom objekte na parc. č. 5009/2, vo vlastníctve spoločnosti; 

b) prenájom pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 5009/1, vo výmere podľa  
situačného zamerania, za účelom využívania vybudovaných parkovacích miest pri 
objekte na parc. č. 5009/2 (vo vlastníctve žiadateľa), na dobu neurčitú, s výškou 
nájomného 1€/rok s tým, že parkovacie miesta budú bezodplatne odovzdané do 
majetku mesta Prievidza v rozsahu podľa porealizačného zamerania stavby, t. j. vo 
výmere 38 m2, pričom spol. JIMBO Invest, s.r.o., ich bude  využívať  počas 
prevádzkovej doby a v ostatnom čase budú slúžiť verejnosti; 

c) súhlas na vybudovanie spevnených plôch, ktoré tvoria prístup k budove vo vlastníctve 
spoločnosti JIMBO Invest, s. r. o. 

 
číslo: 245/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a)  návrh na prenájom samostatného jednopodlažného objektu bývalých detských jaslí 
v Materskej škole, Ul. Š. Závodníka, súpis. č.20488, ev. č. 18,   umiestnenej na 
pozemku v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 3888 – zastavané plochy 
a nádvoria vedenej na LV č. 1. pre nájomcov, ktorými sú základné organizácie   
a občianske združenia zdravotne postihnutých osôb:   

    1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza     
  2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza      
  3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza      
  4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza            
  5. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO, Prievidza 
  6. Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY , Prievidza 
  7. Prievidzský spolok nepočujúcich, Prievidza 
  8. Maruška -  Občianske združenie pre telesne postihnuté deti,  Prievidza       
  9. Zväz diabetikov Slovenska, ZO, Prievidza   
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 31, Prievidza 
11. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA, regionálny 

klub Prievidza 
12. ILCO Club - svojpomocné združenie stomikov, Prievidza  

                                                                                                                                                                         
 Účel nájmu: poskytovanie všeobecne prospešných služieb  
 Doba nájmu: od 1.9. 2011 na dobu neurčitú 
 Výška nájmu:   1,00  €/ rok pre každú organizáciu  
 Spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90% platí mesto Prievidza. 
 

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 
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spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie 
vzdelávania, záujmovej 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 činnosti, telesnej kultúry a športu; 

 
b) prenájom samostatného jednopodlažného objektu bývalých detských jaslí v Materskej 

škole, Ul. Š. Závodníka , súpis. č.20488, ev. č. 18,   od 1.9.2011 na dobu neurčitú pre 
nájomcov, ktorými sú základné organizácie a občianske združenia zdravotne 
postihnutých osôb:   

 
1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza     
2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza      
3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza      
4. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza            
5. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO, Prievidza 
6. Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY , Prievidza 
7. Prievidzský spolok nepočujúcich, Prievidza 
8. Maruška -  Občianske združenie pre telesne postihnuté deti,  Prievidza       
9. Zväz diabetikov Slovenska, ZO, Prievidza   

      10.  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 31, Prievidza 
11. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA, regionálny   

klub Prievidza 
                  12.  ILCO Club - svojpomocné združenie stomikov, Prievidza  

                                                                                                                        
Účel nájmu: poskytovanie všeobecne prospešných služieb,  
Doba nájmu: od 1.9.2011 na dobu neurčitú, 
Výška nájmu:   1,00  €/ rok pre každú organizáciu,  
Spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90% platí mesto Prievidza. 

 
číslo: 246/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta o doplnenie uzn. MsZ č. 152/11 zo dňa 31.5.2011, ktorým 
MsZ schválilo súhlas  so zaradením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľ. Ondrejova, 
Prievidza do siete škôl a školských zariadení,  o dátum: od 1.9.2011;  

II. schvaľuje 
doplnenie uznesenia  MsZ v Prievidzi č. 152/11 zo dňa 31. 5. 2011 o dátum: od 1.9.2011. 
 

číslo: 247/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

ponuku spol. AVT, v. o. s., na predaj televízie AVT mestu Prievidza, 
II. neschvaľuje  

nadobudnutie televízie AVT do majetku mesta Prievidza.  
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číslo: 248/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Rozšírenie 
separovaného zberu v meste Prievidza“. 

II.  schvaľuje  
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora 
aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Rozšírenie separovaného 
zberu v meste Prievidza“, 

-          zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
-          výšku celkových výdavkov na projekt, t. j. 809 750,94 €, 
-          výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 809 750,94 € 
-          výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov,   
            t. j. 40 487, 55 € 
-          zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov. 
 
číslo:  249/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Zuzany Homolovej členstva v Dozornej rade spoločnosti BC Prievidza,                   
a. s., do ktorej bola schválená ako zástupca mesta z radov zamestnancov MsÚ 
uznesením MsZ č. 224/09 dňa 30. 6. 2009; 

II. žiada primátorku mesta 
na Valnom zhromaždení spol. BC Prievidza, a. s., predložiť návrh na odvolanie                  
Ing. Zuzany Homolovej z členstva v Dozornej rade.  

 
číslo: 250/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

a) vzdanie sa Ivana Vaňu z členstva v komisii športu,  
b) návrh na zvolenie Tatiany Znamenákovej za členku komisie športu,  

II. volí   
Tatianu Znamenákovú za členku komisie športu.  
 

číslo: 251/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Hornonitrianskeho basketbalového klubu Prievidza, Ul. olympionikov č. 4, 
Prievidza o finančný príspevok vo výške 50 000,00 € na rozbeh Extraligovej sezóny 
2011/2012, 

II. neschvaľuje  
poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000,00 € pre Hornonitriansky basketbalový 
klub Prievidza, Ul. olympionikov č. 4, Prievidza v roku 2011 na rozbeh Extraligovej sezóny 
2011/2012. 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  30. 8. 2011 
od  217 do 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 

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

..........................................     .............................................         .........................................   
     Katarína Vráblová   Mgr. Ľubomír Vida          Mgr. Pavel Takáč 
        predsedníčka              člen                    člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza   31. 8. 2011 
 

 


