
 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

  

1 

 

Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 1. 02. 2011 
od  34 do 43 

 
 

34. Nájomná zmluva – Pavel Morava 
35. Parkovanie pri Supermarkete COOP  Jednota na Ul. Ľ. Ondrejova 
36. Informácia o vypúšťaní odpadových vôd vo Veľkej Lehôtke 
37. Odstraňovanie škôd pri povodniach pomocou aktivačných pracovníkov 
38. Návrh na vybudovanie dvoch osvetlení prechodov pre chodcov 
39. Závady a nedostatky v krytej plavárni 
40.Žiadosť Harmónie, n.o., o úľavu na poplatku za komunálny odpad 
41.Informácia o zabezpečovaní webovej stránky mesta 
42. Informácia o zmluvných vzťahoch s RTV Prievidza, s.r.o. 
43. Informácia o racionalizačných opatreniach 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 1. 02. 2011 

od  34 do 43 
 

číslo:    34/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
15.11.2010, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 2132/8, vo výmere 8,5 m2, s minimálnou výškou nájomného  0,066 €/m2/deň, formou 
priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a na základe súhlasu primátora mesta Prievidza, podal návrh nájomného jediný 
záujemca, Pavel Morava, Majerská ul. 10/5, Prievidza,   s výškou nájomného 0,066 
€/m2/deň, 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.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Pavlom Moravom, Majerská ul. 10/5, Prievidza, ktorý ako 
jediný záujemca podal návrh nájomného v zmysle oznámenia zámeru mesta Prievidza 
zverejneného dňa 15.11.2010 prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parc. č. 2132/8, vo výmere 8,5 m2, na Ul. A. Hlinku, s výškou nájomného 
0,066 €/m2/deň počas letnej sezóny, za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho 
sedenia pred prevádzkou „Caffe Eden“ na dobu určitú do doby realizácie pešej zóny na 
Ul. A. Hlinku, s 1-mesačnou výpovednou lehotou, formou priameho prenájmu podľa     § 
9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Pavel Morava 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:    35/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informácie týkajúce sa parkovania a vlastníckych vzťahov pozemkov v blízkosti predajne 
Supermarketu COOP JEDNOTA na Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
požiadať spotrebné družstvo COOP JEDNOTA o vyjadrenie, či pretrváva ich záujem o 
odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parc. č. 5086/61 vo výmere 343 m2 

a zámer vybudovať parkovacie plochy na tomto pozemku a  priľahlom pozemku v ich 
vlastníctve. 

 
číslo:    36/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o vypúšťaní odpadových (splaškových)  vôd do verejnej kanalizácie vo Veľkej 
Lehôtke, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
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preveriť situáciu v súvislosti s vypúšťaním  odpadových (splaškových)  vôd do verejnej 
kanalizácie z Domu kultúry vo Veľkej Lehôtke. 

 
číslo:    37/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na riešenie odstraňovania škôd po povodniach za pomoci aktivačných pracovníkov; 
II.         ukladá prednostovi MsÚ 

preveriť možnosti odstraňovania škôd po povodniach pomocou aktivačných pracovníkov, 
ktorí pracujú pre mesto Prievidza. 
 

číslo:    38/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spol. UNIPA, s.r.o., na vybudovanie dvoch osvetlení prechodov pre chodcov  a to: 
1. medzi OD Kaufland a bývalým OD Billa na Nábrežnej ulici v Prievidzi, 
2. medzi OD Kaufland a Elektrodomom  Sky Elektro na Bojnickej ceste v Prievidzi, 

II.         žiada komisiu dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
 o vyjadrenie  k návrhu spoločnosti UNIPA, s.r.o., 
III. odporúča MsZ 

a) schváliť poskytnutie súhlasu s vybudovaním dvoch osvetlení prechodov pre chodcov  
a to: 1.medzi OD Kaufland a bývalým OD Billa na Nábrežnej ulici v Prievidzi, 
        2.medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro na Bojnickej ceste v Prievidzi, 
b) schváliť zaradenie finančných prostriedkov na vybudovanie dvoch osvetlení prechodov 
pre chodcov vo výške 6 160,00 € v rámci programu 12. Prostredie pre život a schváliť 
zvýšenie transferu na elektrickú energiu na osvetlenie prechodov pre chodcov vo výške 
660,00 € pre spoločnosť UNIPA, s. r. o., s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do    
I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
 

číslo:  39/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu konateľa spol. UNIPA, s.r.o., Prievidza o poruchách a nedostatkoch v krytej 
plavárni na Ul. S. Chalupku v Prievidzi, 

II. žiada konateľa spoločnosti UNIPA, s. r. o. 
  zabezpečiť vypracovanie nového - kontrolného znaleckého posudku krytej plavárne. 

 
číslo:  40/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Harmónia, n. o., o úľavu na poplatku za komunálny odpad na rok 2011, 
II.        odporúča primátorke mesta 

vyhovieť žiadosti Harmónie, n. o.,  a odpustiť poplatok za komunálny odpad na rok 2011 
vo výške 75% z poplatku. 
 

číslo:  41/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informácie o zabezpečovaní webovej stránky mesta Prievidza, 
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II.         ukladá prednostovi MsÚ 
a) hľadať vhodného dodávateľa na vytvorenie redakčného systému – CMS, 
b) preveriť zmluvný vzťah na zabezpečovanie webovej stránky so spol. HOTEL EU,               

s. r. o., Bojnice  a riešiť možnosti pokračovania zmluvného vzťahu na dobu neurčitú 
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo:  42/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o zmluvných vzťahoch s RTV Prievidza. 
 

 
číslo:  43/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o racionalizačných opatreniach na Mestskom úrade v Prievidzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................   ............................................................ 
Helena Dadíková     Ing. Petra Kobetičová 
     overovateľ I.             overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
........................................................   ........................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  3. 2. 2011  


