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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 01. 2011 
od  11 do 33 

 
 

11. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných  
zo zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov ... 

12. Návrh VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/ţiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia ... 

13. Ţiadosť spol. PTH, a. s., o prenájom časti nebytových priestorov MŠ 
14. Ţiadosť spol. EKOMAT Bojnice, s.r.o., o prenájom časti nebytových priestorov ZŠ 
15. Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda 
16. Informácia o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi 
17. Poţiadavky na predloţenie informácií ohľadom parkoviska pri supermarkete COOP 

Jednota, štrkového parkoviska na Hviezd. ulici, passportu miestnych komunikácií 
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2011 
19. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 346/2010, ktorým boli zriadené stále komisie MsZ 
20. Návrh na zvolenie MUDr. Gabriela Šimku, MPH, za člena  komisie dopravy, výstavby, 

územného  plánu a ţivotného prostredia 
21. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov 

komisie školstva, kultúry a športu 
22. Návrh na zloţenie komisie školstva a kultúry 
23. Návrh na zloţenie komisie športu 
24. Zmena v členstve komisii regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
25. Návrh IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi 
26. Návrh na zmenu IS č. 22 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 
27. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  č. 373/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  

plat primátorky mesta 
28. Návrh na zmenu uznesenia MsZ  č. 374/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  

plat zástupkyni primátorky mesta 
29. Návrh na opravu uzn. MsZ č. 368/2010 (BIC-TI Prievidza) 
30. Ţiadosť Vladimíra Ščasného o prenájom stánku na Námestí slobody v Prievidzi 
31. Informácia o plánovanom rušení  spojov v ţelezničnej doprave 
32. Majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností – Mária Moráviková 
33. Úloha na zabezpečenie rokovania s Urbárskym spolkom Necpaly – spojovací chodník 

medzi sídliskami Necpaly a Sever 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 01. 2011 
od  11 do 33 

 
 

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

Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,  ŠJ pri MŠ a ZŠ;  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Dodatok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 
ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,  ŠJ pri MŠ 
a ZŠ. 

 
číslo: 12/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Návrh VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/ţiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre 
rok 2011, 

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa/ţiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre 
rok 2011 s pripomienkou:  v § 6 bod 2 sa nahrádza slovo „prijatej“ slovom „pouţitej“. 
 

číslo:  13 /11 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 
    a) ţiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza, Ul. G.        
 Švéniho č. 3H, ţiada o prenájom časti nebytových priestorov MŠ Ul. A. Mišúta č. 731/2,        
 Prievidza na umiestnenie a prevádzkovanie samostatnej výmenníkovej stanice tepla        
 vo výmere 15,66 m2 od 01.01.2011 na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou        
 lehotou, s ekonomickým nájomným vo výške 6,64 € /m2 ročne, 
 
     b) návrh, ţe 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, ţe 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         
 ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania,         
 záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu; 
 
II.  odporúča  MsZ 
      schváliť 

a) ţe podľa § 9a, ods. 9, písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  
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znení  ide o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe 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 ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie           
 vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu,   

b) nájom nebytového priestoru – časti priestorov MŠ Ul. A. Mišúta č. 731/2, Prievidza           
na umiestnenie a prevádzkovanie samostatnej výmenníkovej stanice tepla vo výmere          
15,66 m2 od 01.03.2011 na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou,            
s ekonomickým nájomným vo výške 6,64 €/m2 ročne pre spoločnosť Prievidzské           
tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza, Ul. G. Švéniho 3H. 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zverejniť, ţe podľa § 9a ods. 9, písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  
znení,  ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
číslo: 14 /11 
Mestská rada 
I.  berie ne vedomie 

 a) ţiadosť spol. EKOMAT Bojnice, s.r.o., Lúčky 34/1, Bojnice, v zastúpení konateľkou      
 spoločnosti p. Danielou Hečkovou, o prenájom časti nebytových priestorov ZŠ Ul.      
 energetikov  242/39 Prievidza,  ako pokračujúci nájom priestorov na prevádzku      
 školského bufetu na predaj desiat pre ţiakov a potravinárskeho tovaru pre učiteľov školy,               

      vo výmere 13 m2 od 01.01.2011 na dobu 5 rokov v mesiacoch školského vyučovania, 
 
          b) návrh, ţe 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, ţe 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         
ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania,         
záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu; 
 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť 
 a) ţe 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, ţe 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 ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie          
vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu; 

 
 b) nájom nebytového priestoru – časti priestorov ZŠ Ul. energetikov č. 242/39, Prievidza 
na prevádzku školského bufetu na predaj desiat pre ţiakov a potravinárskeho tovaru             
pre učiteľov školy, vo výmere 13 m2 od 01.03.2011 na dobu 5 rokov v mesiacoch             
školského vyučovania, pre spol. EKOMAT Bojnice, s.r.o., Lúčky 31/1, Bojnice. 

III.        ukladá prednostovi MsÚ 
zverejniť, ţe podľa § 9a ods. 9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  
znení,  ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 
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číslo: 15/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda, 
II. odporúča MsZ 

schváliť v súlade s § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho 
referenda. 
 

číslo: 16/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi; 
II. odporúča MsZ  

zobrať na vedomie informáciu o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa 
v Prievidzi. 

 
číslo: 17/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) informáciu ohľadom provizórneho (štrkového) parkoviska na Hviezdoslavovej ulici 
v Prievidzi, 

b) poţiadavku členov MsR o predloţenie informácií týkajúcich sa parkoviska pri predajni 
Supermarketu COOP Jednota na Ul. Ľ. Ondrejova Prievidzi,   

c) poţiadavku Romana Hlaváča, člena MsR, o predloţenie passportu miestnych 
komunikácií komisii dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia,  

II. odporúča primátorke mesta 
opätovne vstúpiť do rokovania s Daňovým riaditeľstvom Banská Bystrica o moţnosti 
spätného odkúpenia pozemku pod štrkovým parkoviskom na Hviezdoslavovej ulici 
v Prievidzi;   

III. ukladá prednostovi MsÚ 
a) predloţiť na rokovanie MsR informácie ohľadom parkoviska pri supermarkete COOP 

Jednota na Ul. Ľ. Ondrejova Prievidzi, 
b) predloţiť komisii dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia passport 

miestnych komunikácií. 
 

číslo:  18/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2011; 

II. odporúča MsZ 
schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2011. 
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číslo:  19/11  
Mestská rada  
I.  berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010, ktorým bolo zriadených 7 
stálych komisií MsZ; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010 takto: 
- počet 7 stálych komisií  sa mení na počet 8 stálych komisií, 
- v bode 3.  komisia dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia sa mení 
text: „9 členná vrátane predsedu (4 poslanci a 5 neposlanci)“ na „ 10 členná vrátane 
predsedu (5 poslanci  a 5 neposlanci), 
- v bode 4. sa mení pôvodný názov komisie školstva, kultúry a športu na komisiu školstva 
a kultúry – 7 členná vrátane predsedu (5 poslancov a 2 neposlanci) 
- dopĺňa sa bod 8. komisia športu -  11 členná vrátane predsedu (6 poslancov a 5 
neposlanci).  

 
číslo:  20/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh primátorky mesta  na zvolenie MUDr. Gabriela Šimku, MPH, za člena  komisie 
dopravy, výstavby, územného  plánu a ţivotného prostredia,   

II.  odporúča MsZ   
zvoliť MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu 
a ţivotného prostredia.   

 
číslo: 21/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov 
komisie školstva, kultúry a športu, 

II. odporúča MsZ 
 zrušiť uzn. MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov komisie školstva, kultúry 
a športu. 

 
číslo:  22/11 
Mestská rada  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie školstva a kultúry – Helenu Dadíkovú,  
    b) na 4 členov  komisie školstva a kultúry z radov poslancov  
        Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú   
        a Mgr. Ľubomíra Vidu   
    c) na 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov – 
         Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú          
     d) na zapisovateľku komisie školstva a kultúry –  Mgr. Oľgu Ďurčenkovú; 
II.         odporúča  MsZ 

 zvoliť   
     a) za predsedu komisie školstva a kultúry –  Helenu Dadíkovú, 
     b) 4 členov komisie školstva a  kultúry z radov poslancov – 
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          Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú   
          a  Mgr. Ľubomíra Vidu 
     c) 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov             
         Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú          
     d) zapisovateľku komisie školstva a kultúry –  Mgr. Oľgu  Ďurčenkovú. 
 
číslo:  23/11 
Mestská rada  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka;   
    b) na 5 členov  komisie športu z radov poslancov  MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 

Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča, MUDr. Mariána 
Jakubisa; 

  c) na 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta Frimmela, 
        Ing. Petra Hupku, Ing. Daniela Mačuhu, Ivana Vaňu;  
   d) na zapisovateľku komisie športu –  Renátu Petrášovú; 
II.  odporúča  MsZ 

 zvoliť:    
     a) za predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka; 
     b) 5 členov  komisie športu z radov poslancov –  MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 

Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča, MUDr. Mariána 
Jakubisa; 

  c) 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta  Frimmela, 
        Ing. Petra Hupku, Ing. Daniela Mačuhu, Ivana Vaňu;  
   d) na zapisovateľku komisie športu –  Renátu Petrášovú. 
             
číslo: 24/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) informáciu o vzdaní sa Antona Budinského z členstva v komisii regionálneho rozvoja 
a podnikateľských aktivít, 
b) návrh primátorky mesta na zvolenie Jána Pšenáka za člena komisie regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít; 

II. odporúča  MsZ   
a) zobrať na vedomie informáciu o vzdaní sa Antona Budinského z členstva v komisii 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít; 
b) zvoliť Jána Pšenáka  za člena komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 
 

číslo: 25/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi 
s pripomienkou: do čl. V bod 7 sa dopĺňa veta: „Ostatné materiály sa predkladajú na 
prerokovanie vecne príslušným komisiám.“ 
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číslo: 26/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu Internej smernice č. 22 – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Internú smernicu č. 22 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi s pripomienkami: 
- do čl. V. bod 7 sa za slovo „stanovisko“ dopĺňa text „s odôvodnením“ 
- v čl. I. v bode 4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom:  

„MsZ, vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb, vytvorilo 8 stálych komisií: 
- finančnú a majetkovú komisiu; 
- komisiu regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít; 
- komisiu dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia; 
- komisiu  školstva a kultúry; 
- komisiu daní, poplatkov, obchodu, sluţieb a verejného poriadku; 
- komisiu starostlivosti o obyvateľov; 
- komisiu mládeţe a voľnočasových aktivít; 
- komisiu športu.“ 
 

číslo: 27/11 
Mestská rada  
I.  berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ  č. 373/2010 zo dňa 
21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  plat primátorky mesta s tým, ţe zo znenia              
uznesenia sa vypustí text súvisiaci s mesačným vyplácaním odmeny; 

II.  odporúča  MsZ 
            schváliť zmenu  uznesenia  MsZ č. 373/2010 takto: 

       zo znenia uznesenia sa vypúšťa text za poslednou odráţkou:  
       „odmenu podľa § 5 odst.1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa § 3 a § 4 ods.1 a 2 

vyplácanú mesačne“. 
 
číslo: 28 /11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa               
21.12.2010, ktorým schválilo MsZ plat zástupkyni primátorky mesta s tým, ţe zo               
znenia uznesenia sa vypustí druhá časť textu v zátvorke:  
  (... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení     
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení); 

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým schválilo             
MsZ plat zástupkyni primátorky mesta  s tým, ţe  zo znenia  uznesenia sa               
vypustí druhá časť textu v zátvorke:  
(... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení   
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 
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číslo: 29/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

a) informáciu o chybách v uznesení MsZ č. 368/10 zo dňa 21.12.2010; 
b) návrh na zrušenie uzn. MsR č.10/11 zo  dňa 4. 1. 2011, 

II. ruší 
uznesenie MsR č. 10/11 zo  dňa 4. 1. 2011; 

III. odporúča MsZ 
schváliť opravu uznesenia MsZ č. 368/10 zo dňa 21.12.2010 – nahradiť novým znením 
takto: 
 

„Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zvolenie zástupcu mesta – JUDr. Kataríny  
Macháčkovej  do funkcie  člena Správnej rady neziskového zdruţenia právnických osôb 
Podnikateľské a inovačné centrum- technologický inkubátor Prievidza, (BIC-TI Prievidza);  

II. volí   
JUDr. Katarínu Macháčkovú  za zástupcu mesta do funkcie člena Správnej rady 
neziskového zdruţenia právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum - 
technologický inkubátor Prievidza, ( BIC-TI Prievidza);  

III. ţiada primátorku mesta, 
aby predloţila zhromaţdeniu členov Správnej rady neziskového zdruţenia právnických 
osôb Podnikateľské a inovačné centrum- technologický inkubátor Prievidza,  
(BIC-TI Prievidza) návrh na odvolanie Ing. Jána Bodnára  z funkcie člena správnej rady 
a predloţila návrh na zvolenie za člena správnej rady – JUDr. Katarínu                  
Macháčkovú.“  
 

 
číslo: 30/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

ţiadosť Vladimíra Ščasného, bytom Prievidza, Ul. M. Gorkého č. 30/10,  o prenájom 
predajného stánku s plochou 6 m2, umiestneného na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. 
č.2122/1,  pred OD PRIOR  na Námestí slobody v Prievidzi, za účelom predaja pukancov, 
cukroviniek, cukrovej vaty, balónov, tekvicových jadierok a ţrebov; 

II. odporúča MsZ 
schváliť prenájom hnuteľného majetku - predajného stánku s plochou 6m2, umiestneného 
na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2122/1 pred OD PRIOR na Námestí slobody v , pre 
Vladimíra Ščasného bytom Prievidza, Ul. M. Gorkého č. 30/10,  za účelom predaja 
pukancov, cukroviniek,   cukrovej   vaty,  balónov,  tekvicových   jadierok  a   ţrebov,  s 
 výškou   nájmu 10 €/mesiac, na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 31/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

informáciu o plánovanom rušení miestnych spojov v ţelezničnej doprave. 
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číslo: 32/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

a) ţe potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa, 
schválená uznesením MsZ v Prievidzi č. 47/07 zo dňa 27. 2. 2007 v znení uzn. č. 37/08 
zo dňa 26. 2. 2008 a na tento účel získať časti PK parciel č. 771( EKN parc. č. 6958/132) 
a č. 772( EKN parc.č. 6958/133) vo výmere spolu cca 809 m2 v kat. úz. Prievidza do 
majetku mesta Prievidza,  je podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v platnom znení prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na 
skutočnosť, ţe podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje najmä 
výstavbu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou je aj budovanie nových parkovacích 
miest, ktorých vytvorenie vyplynulo zo súčasnej kritickej situácie pre parkovanie,  

 
b) návrh na  majetkovoprávne  vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu 10/87-ín na 
pozemku, časti PK parcely č. 771, ktorá tvorí časť novovytvorenej  EKN parcely č. 
6958/132 vo výmere 678,73 m2 a spoluvlastníckeho podielu 3/12 iny na pozemku, časti  
PK parcely č. 772, ktorá tvorí časť novovytvorenej EKN parcelu č. 6958/133 vo výmere 
130,74 m2, kat. úz. Prievidza spolu vo výmere asi 809 m2 vo vlastníctve Márie 
Moravíkovej, bytom Malonecpalská ul. č. 30, Prievidza, a to zámenou za časť pozemku 
parc.č. 5400/42 vo výmere cca 500 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza podľa 
zamerania geometrickým plánom s tým, ţe náklady na vyhotovenie GP znáša Mária 
Moravíková a rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností bude uhradený vo výške 
11,62 €/m2, 

  
II. odporúča  MsZ 

schváliť 
a) ţe potreba vybudovať parkoviská v lokalite Prievidza - Nové mesto, Ul. M. Rázusa, 
schválená uznesením MsZ v Prievidzi č. 47/07 zo dňa 27. 2. 2007 v znení uzn. č. 37/08 
zo dňa 26. 2. 2008 a na tento účel získať časti PK parciel č. 771( EKN parc. č. 6958/132) 
a č. 772 (EKN parc.č. 6958/133) vo výmere spolu asi 809 m2 v kat. úz. Prievidza do 
majetku mesta Prievidza,  je podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v platnom znení prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na 
skutočnosť, ţe podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje najmä 
výstavbu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou je aj budovanie nových parkovacích 
miest, ktorých vytvorenie vyplynulo zo súčasnej kritickej situácie pre parkovanie,  

 
b) majetkovoprávne  vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu 10/87-ín na pozemku, časti 
PK parcely č. 771, ktorá tvorí časť novovytvorenej  EKN parcely č. 6958/132 o výmere 
678,73 m2 a spoluvlastníckeho podielu 3/12 iny na pozemku, časti č. PK parcely č. 772, 
ktorá tvorí časť novovytvorenej EKN parcelu č. 6958/133 vo výmere 130,74 m2, kat. úz. 
Prievidza spolu vo výmere asi 809 m2 vo vlastníctve Márie Moravíkovej, bytom 
Malonecpalská ul. č. 30, Prievidza, a to zámenou za časť pozemku parc.č. 5400/42 vo 
výmere cca 500 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza, podľa zamerania 
geometrickým plánom s tým, ţe náklady na vyhotovenie GP znáša Mária Moravíková 
a rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností bude uhradený vo výške 11,62 €/m2. 
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číslo: 33/11 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

poţiadavku členov MsR na riešenie situácie ohľadom prepojovacieho chodníka medzi 
sídliskami Necpaly a Sever, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť rokovanie so zástupcami Pozemkového spoločenstva – Urbárskeho spolku 
Necpaly ohľadom riešenia prepojovacieho chodníka medzi sídliskami Necpaly a Sever 
v termíne do 31. 1. 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 

Marcel Dobrovodský     MUDr. Dušan Magdin 
     overovateľ I.             overovateľ II. 

 
 
 
 
........................................................   ........................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, riad. sekr. prednostu MsÚ 
Prievidza  19. 1. 2011  


