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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 06. 2011 
od  235 do 245 

 
 
 

235. Zmena uznesenia MsR č. 187/11 o mieste organizovania Prievidzského jarmoku 2011 
236. Vyhodnotenie priameho prenájmu - Katarína Géczyová 
237. Ţiadosť spol. Miracle, s.r.o.,  na pouţitie mestského erbu a umiestnenie náučných tabúľ 
238. Ţiadosť S&D, Nakladatelství a vydavatelství, s. r.o., na pouţitie mestského erbu  
239.  Sumár poţiadaviek zo schránky dôvery, z verejných zhromaţdení s obyvateľmi 

a zasadnutí výborov volebných obvodov 
240. Termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2011 
241. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 199/09 o zvýšení majetkovej účasti mesta v spol. UNIPA,  

s.r.o., Prievidza  
242. Návrh na zrušenie uzn. č. 57/05, ktorým MsZ schválilo  Informačné memorandum na 

výstavbu bytov v meste Prievidza 
243. Vyjadrenie právnej kancelárie k ţiadosti spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., 

k preplateniu nákladov v súvislosti s výstavbou bytov  
244. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 354/2010 – zmena zapisovateľky komisie mládeţe 

a voľnočasových aktivít  
245. Poţiadavka na vypracovanie koncepcie jednotného systému budovania parkovacích 

miest a vytypovanie vhodných lokalít na budovanie parkovacích domov 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 06. 2011 
od  235 do 245 

 
číslo: 235/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 187/11 zo dňa 24. 5. 2011 o organizovaní 
Prievidzského jarmoku 2011, 

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsR č. 187/11 zo dňa 24. 5. 2011  v časti II. písm. a) sa vypúšťa text „v 
areáli letiska“ a nahrádza textom: „v priestoroch Ulice M. R. Štefánika, Námestia J. C. 
Hronského a časti Ulice B. Björnsona“. 

 
číslo: 236/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu, ţe na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 
20.05.2011, prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. 
č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2, s minimálnou výškou 
nájomného 0,066 €/m2/deň počas letnej sezóny a 0,016 €/m2/deň počas zimnej sezóny, 
formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v zmysle 
súhlasu primátorky mesta Prievidza, na základe odporučenia Komisie regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít zo dňa 13.05.2011, podal návrh nájomného jediný 
záujemca, Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, a to s výškou 
nájomného 0,066 €/m2/deň počas letnej sezóny a 0,016 €/m2/deň počas zimnej sezóny, 
ktorá zároveň akceptuje podmienky priameho prenájmu. Podľa  čestného prehlásenia nie 
je Katarína Géczyová osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym 
prenájmom; 

II.         odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu s Katarínou Géczyovou, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, 
ktorá ako jediný záujemca podala návrh nájomného v zmysle oznámenia zámeru mesta 
Prievidza zverejneného dňa 20.05.2011 prenechať formou priameho prenájmu podľa § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti – 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere           
40 m2, s výškou nájomného 0,066 €/m2/deň počas letnej sezóny a 0,016 €/m2/deň počas 
zimnej sezóny, za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas 
celého roka pred prevádzkou „BEST PUB“ na Veľkonecpalskej ulici, na dobu neurčitú  
s 1- mesačnou výpovednou lehotou; Katarína Géczyová podľa doloţeného čestného 
prehlásenia nie je osobou, ktorej  podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení mesto nemôţe prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym 
prenájmom. 

 

číslo: 237/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Miracle, s.r.o., Ruţomberská 9, Bratislava, na pouţitie mestského 
erbu a umiestnenie náučných tabúľ v mestskom parku za účelom osvety pre obyvateľov 
o zvýšenom výskyte kliešťov v našom regióne, 

II. odporúča primátorke mesta 
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v súlade s Čl. 4 ods.2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 
mesta a ich ochrane vydať súhlas  spoločnosti Miracle, s.r.o., Ruţomberská 9, Bratislava, 
na pouţitie mestského erbu a umiestnenie náučných tabúľ v mestskom parku za účelom 
osvety pre obyvateľov o zvýšenom výskyte kliešťov v našom regióne. 

 
číslo: 238/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

ţiadosť S&D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o. so sídlom v Prahe,   vydavateľa 
14 dielnej rady Veľkej turistickej encyklopédie ČR, ktorej prémiovým  titulom bude Veľká 
turistická encyklopédia Slovenska, o súhlas na pouţitie erbu mesta Prievidza v uvedenej 
publikácii, 

II. odporúča primátorke mesta 
v súlade s Čl. 4 ods.2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 
mesta a ich ochrane vyhovieť ţiadosti  S&D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., so 
sídlom v Prahe, vydavateľa 14 dielnej rady Veľkej turistickej encyklopédie ČR, ktorej 
prémiovým titulom bude Veľká turistická encyklopédia Slovenska a  vydať  súhlas na 
pouţitie erbu mesta Prievidza v uvedenej publikácii.  

 
číslo: 239/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

sumár poţiadaviek zo schránky dôvery, z verejných zhromaţdení s obyvateľmi 
a zasadnutí výborov volebných obvodov, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť mesačnú aktualizáciu sumáru poţiadaviek s tým, ţe materiál sa bude 
elektronicky zasielať všetkým poslancom podľa jednotlivých volebných obvodov.  
 

číslo: 240/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2011, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie informáciu o  termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza                   
v II.  polroku 2011. 

 
číslo: 241/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) informáciu vedúceho ekonomického odboru, ţe Valné zhromaţdenie spoločnosti 
UNIPA, s. r. o., schválilo na svojom zasadnutí 1. 6. 2011 navýšenie základného 
imania z dosiahnutého zisku,  

b) návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 199/09 zo dňa 26. 5. 2009 o zvýšení majetkovej 
účasti mesta v spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o., Prievidza a to zvýšením peňaţného 
vkladu do základného imania spoločnosti o 72 655 € na výšku 189 564 €, 

II. odporúča MsZ  
zrušiť uznesenie MsZ č. 199/09 zo dňa 26. 5. 2009. 
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číslo: 242/11 
Mestská rada 
I.     berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia č. 57/05 zo dňa 22.02.2005, ktorým 
MsZ schválilo  INFORMAČNÉ MEMORANDUM na výstavbu bytov v meste Prievidza pre 
potenciálnych investorov – záujemcov o výstavbu bytov na území mesta Prievidza, 

II.    odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie MsZ č. 57/05 zo dňa 22.02.2005. 

 
číslo: 243/11 
Mestská rada 
I.     berie na vedomie 

vyjadrenie právnej kancelárie  mesta k ţiadosti spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., 
k preplateniu nákladov v súvislosti s výstavbou bytov na Malookruţnej ulici v Prievidzi, 

II.         ukladá právnej kancelárii mesta 
do najbliţšieho zasadnutia MsR, t. j. 21. 6. 2011, pripraviť podklady s návrhom riešenia 
ţiadosti spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., k preplateniu nákladov v súvislosti 
s výstavbou bytov na Malookruţnej ulici v Prievidzi. 

 
číslo:  244/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené 
zloţenie komisie mládeţe a voľnočasových aktivít s tým, ţe zapisovateľku  Renátu 
Petrášovú nahradí zapisovateľka Mgr. Anna Aradyová,  

II. odporúča MsZ  
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené 
zloţenie komisie mládeţe a voľnočasových aktivít tak, ţe v písmene d) sa vypustí  text 
„volí zapisovateľku komisie mládeţe a voľnočasových aktivít Renátu Petrášovú“ a nahradí 
textom „volí zapisovateľku komisie mládeţe a voľnočasových aktivít Mgr. Annu Aradyovú“. 

 

číslo:  245/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

poţiadavku na vypracovanie jednotného systému budovania parkovacích miest v meste 
Prievidza a na vytypovanie vhodných lokalít na výstavbu parkovacích domov v meste 
Prievidza, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie koncepcie jednotného systému budovania parkovacích miest 
v meste Prievidza, 

III. ukladá architektovi mesta 
vytypovať vhodné lokality na výstavbu parkovacích domov v meste Prievidza.  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 06. 2011 
od  235 do 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ............................................................ 
          Ing. Petra Kobetičová           Roman Hlaváč 

     overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  15. 6. 2011  


