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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 10. 2011 
od  360 do 392 

 
360. Vyhodnotenie uznesení MsR 
361. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 

mesta a ich ochrane 
362. Návrh Doplnku č. 4 k Štatútu mesta Prievidza 
363. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 247/10 zo dňa 28.09.2010 
364. Návrh na bezodplatné odovzdanie stavby „Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“ 
365. Vyuţitie veľkoplošných šachovníc (ZŠ na Ul. energetikov, ZŠ na Rastislavovej ul.) 
366. Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou 
367. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza 
368. Návrh Resocializačného zariadenia Provital, o. z., Koš na spoluprácu s mestom Prievidza 

v oblasti montáţe a demontáţe mestských stánkov 
369. Informácie týkajúce sa Vianočných trhov 2011 
370. Ţiadosť Daniely Plevkovej o povolenie splátok na úhradu nedoplatku za nájom 

v nebytových priestoroch 
371. Návrh VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza 
372. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
373. Ţiadosť spol. Generalinvest, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
374. Ţiadosť spol. ADVANCE INVESTMENTS, a. s., o kúpu pozemkov 
375. Ţiadosť spol. SLOV TAIN, s. r. o., o kúpu pozemkov 
376. Ţiadosť spol. L.I.R.R., s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
377. Ţiadosť Dušana Janeka a manţ., o kúpu časti pozemku 
378. Ţiadosť spol. UBYFO-SERVIS VÝŤAHOV, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
379. Ţiadosť spol. PROGRES Bojnice, s. r. o., v mene vlastníkov bytov a neb. priestorov 

v bytových domoch,  o kúpu pozemku 
380. Ţiadosť Ing. Bohuslava Chrenka o zriadenie vecného bremena 
381. Ţiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S.  o kúpu časti pozemku 
382. Ţiadosť spol. Elektroenergetické montáţe, a.s., o zriadenie vecného bremena 
383. Ţiadosť Ivana Porubca o zriadenie vecného bremena 
384. Doplnenie uzn. MsR č. 383/11 – bezplatné zriadenie vecného bremena 
385. Ţiadosť Ing. Dušana Gondu o zriadenie vecného bremena 
386. Ţiadosť Mgr. Vladimíra Moravíka o zriadenie vecného bremena 
387. Ţiadosť Aleny Fiamčíkovej o kúpu pozemku 
388. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v areáli ZUŠ 
389. Neoprávnené uţívanie pozemkov Mgr. Ľubicou Bartošovou 
390. Vzdanie sa Ing. Zuzany Lukáčovej členstva v komisii MsZ 
391.  Vyuţitie veľkoplošných šachovníc (ZŠ na Ul. Sama Chalupku, ZŠ na Malonecpalskej ul.) 
392. Informácia o moţnosti získania dotácie na radarové merače rýchlosti 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 10. 2011 
od  360 do 392 

 
číslo: 360/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006:  505/II.  

rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 17/II., 33/II., 35/II., 77/II., 101/II., 107/III.b), 163/II., 189/II., 223/III., 245/II.,  

276/II.,III.b),IV. 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 

rok 2011: 103/III., 107/III.a),175/II., 226/II., 234/II., 258/II., 269/III.,IV., 275/III, IV., V.,               
276/III.a), 304/IV., 335/III., 339/III.   

 
číslo: 361/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 
mesta a ich ochrane,  

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 

symbolov mesta a ich ochrane. 

 
číslo: 362/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Doplnku č. 4 k Štatútu mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť Doplnok č. 4 k Štatútu mesta Prievidza. 

 
číslo: 363/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
    návrh  zrušenie uznesenia MsZ č. 247/10 zo dňa 28.09.2010, 
II. odporúča MsZ 
 zrušiť  uznesenie MsZ č. 247/10 zo dňa 28. 09. 2010. 
 
číslo: 364/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na bezodplatné odovzdanie stavby „Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“ 
spoločnosťami SCP, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Technická ul. č. 7 a UNIPHARMA – 1. 
slovenská lekárnická akciová spoločnosť so sídlom v Bojniciach, Opatovská cesta 4, ktorú 
zrealizovali na vlastné náklady v rámci výstavby Unikliniky a OC Korzo v zmysle Zmluvy 
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o spolupráci a nájme pozemkov, uzatvorenej dňa 20.06.2008 s mestom Prievidza, a to na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parc. č. 4857/11, parc. č. 4856/37, 
parc. č. 4857/10, parc. č. 4857/12, parc. č. 3983/6 a parc. č. 3983/8 podľa skutočného 
zamerania stavby Geometrickým plánom č. 470/2008 a Geometrickým plánom č. 
222/2010, v celkovej hodnote 242 562,94 eur; 
stavba bola skolaudovaná v dvoch etapách, Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 07.02.2009 a dňa 02.09.2010; stavba pozostáva z kruhovej kriţovatky, 
verejného osvetlenia, posunu komunikácie, vytvorenia autobusových zastávok – 
spevnených plôch, dopravných ostrovčekov a odbočenia z Nábreţnej ul.; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť bezodplatné prevzatie stavby „Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“ od 
spoločnosti SCP, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Technická ul. 7 a UNIPHARMA – 1. 
slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom v Bojniciach, Opatovská cesta 4, 
ktorú zrealizovali na vlastné náklady v rámci výstavby Unikliniky a OC Korzo v zmysle 
Zmluvy o spolupráci a nájme pozemkov, uzatvorenej dňa 20.06.2008 s mestom Prievidza, 
a to na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parc. č. 4857/11, parc. č. 
4856/37, parc. č. 4857/10, parc. č. 4857/12, parc. č. 3983/6 a parc. č. 3983/8 podľa 
skutočného zamerania stavby Geometrickým plánom č. 470/2008 a Geometrickým 
plánom č. 222/2010, v celkovej hodnote 242 562,94 eur. 

 
 
číslo: 365/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
            informácie o moţnostiach ďalšieho vyuţitia veľkoplošných šachovníc na základe 

prejaveného záujmu jednotlivých subjektov, ktoré boli oslovené podľa poţiadavky MsR zo 
dňa 21.06.2011 v zmysle uznesenia č. 258/11; 

II. odporúča primátorke mesta 
a) nevyradiť z majetku mesta veľkoplošné šachovnice v zmysle Zápisu zo zasadnutia 

vyraďovacej a oceňovacej komisie zo dňa 15.06.2011 
b) odovzdať do správy základných škôl formou písomného protokolu hnuteľný 

majetok mesta 2 kusy malých šachovníc v celkovej obstarávacej cene 5 043,10 
eur a 2 kusy malých sad figúrok v celkovej obstarávacej cene 2 557,74 takto:  
ZŠ na Ul. energetikov  – 1 ks malá šachovnica, 1 malá sada figúrok, 
ZŠ na Rastislavovej ulici –1 ks malá šachovnica, 1 malá sada figúrok, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
a) zvyšné dva kusy malých šachovníc ponúknuť do správy ďalším základným školám na 

území mesta Prievidza, 
b) preveriť moţnosť umiestnenia jedného kusa veľkoplošných šachovníc na Námestí J. 

C. Hronského v Prievidzi a osloviť majiteľov okolitých prevádzok s  moţnosťou 
prevádzkovania šachovníc na námestí. 

 
číslo: 366/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou, 

II. odporúča MsZ 

schváliť Doplnok č. 2 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou. 
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číslo: 367/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza s pripomienkami: 
- v bode 5) v § 3 ods. 4 sa na konci  textu vypúšťa odvolávka 1/ zákon č. 355/2007 Z. z. 

a dopĺňa sa text: „v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi“ 
- v bode 2) v § 2 na konci ods. 10 a na konci ods. 11 sa dopĺňa odvolávka č. 1 s textom 

www.prievidza.sk - Územný plán mesta Prievidza. 

 
číslo: 368/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Resocializačného zariadenia Provital, o. z., Hviezdoslavova ul. č. 509/32, Koš na 
spoluprácu s mestom Prievidza v oblasti montáţe a demontáţe mestských stánkov počas 
konania príleţitostných trhov a iných akcií organizovaných mestom Prievidza 
a poţiadavku na poskytovanie charitatívnych sluţieb Resocializačným zariadením 
Provital, o. z., v priestoroch vo vlastníctve mesta Prievidza za symbolickú cenu, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci s právnou kanceláriou a spol. SMMP, s. r. o., predloţiť návrh riešenia 
spolupráce s Resocializačným zariadením Provital, o. z. v oblasti montáţe a demontáţe 
mestských stánkov počas konania príleţitostných trhov a iných akcií organizovaných 
mestom Prievidza s tým, ţe mesto poskytne Resocializačnému zariadeniu Provital, o. z., 
do nájmu priestor vo vlastníctve mesta Prievidza za účelom poskytovania charitatívnych 
sluţieb, za symbolickú cenu.  
 

číslo: 369/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informácie týkajúce sa Vianočných trhov 2011, konaných na Námestí slobody v Prievidzi, 
II. odporúča primátorke mesta 

v súlade s § 35 VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach poskytnúť 
remeselníkom a charitatívnym organizáciám počas Vianočných trhov 2011 bezplatné 
uţívanie verejného priestranstva na predaj a prenájom stánkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza. 
 

číslo: 370/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

ţiadosť Daniely Plevkovej, Trenčianska ul. č. 594,  Nováky o povolenie splátok   na  
úhradu   nedoplatku   za  vyúčtovanie  zálohových platieb  energií za rok   2010 za nájom    
nebytových    priestorov    v  objekte    MŠ  na Ul. Š. Závodníka  v Prievidzi (nájomná 
zmluva č. 01/2010/Š – fitnes), 

II.  odporúča primátorke mesta 

http://www.prievidza.sk/
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povoliť úhradu pohľadávky Daniely Plevkovej, Trenčianska ul. č. 594, Nováky, 
vyplývajúcich z vyúčtovania zálohových platieb na energie za rok 2010 za nájom 
nebytových priestorov v objete MŠ na Ul. Š Závodníka v celkovej výške 1795,60 € formou 
splátok, pričom pohľadávka bude uhrádzaná mesačne vo výške  200,00 € od mesiaca 
október 2011 aţ máj 2012 a v mesiaci jún 2012 zostatok vo výške 195,60 €.  
 

číslo: 371/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh  VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza.  

 
číslo: 372/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 

schváliť  Doplnok č. 1 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 

s pripomienkami: 
- v bode 3.8.3 sa z textu ...“ceny rovnajúcej sa minimálne 1/3 ceny za predaj pozemku“ 

vypúšťa slovo „minimálne“, 
- v bode 3.8.3  sa za text: .......“určenej Východiskovými minimálnymi cenami pozemkov 

pri prevode vlastníckeho práva“, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto Pravidiel“ dopĺňa text 
„minimálne vo výške 300 €“, 

- v bode 3.8.3 sa na koniec textu dopĺňa text: „Mesto môţe uloţiť ţiadateľovi o zriadenie 
vecného bremena, povinnému z vecného bremena povinnosť, umoţniť mestu 
Prievidza (prípadne aj inej poverenej právnickej osobe), priloţenie potrebného počtu 
chráničiek. Umoţnenie mestu priloţenie potrebného počtu chráničiek, sa povaţuje ako 
súčasť jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie vecného bremena, určenej 
podľa tejto smernice. V prípade uloţenia tejto povinnosti je ţiadateľ o zriadenie 
vecného bremena, oprávnený z vecného bremena, povinný písomne oznámiť mestu 
Prievidza do podateľne MsÚ, deň začatia stavebných prác a deň kedy umoţní mestu 
priloţenie potrebného počtu chráničiek a to v lehote najmenej 10 pracovných dní pred 
začatím stavebných prác. Pokiaľ mesto nebude súhlasiť s uvedeným dňom, zašle 
oznamovateľovi svoje písomné stanovisko. V odsúhlasený deň je oznamovateľ 
povinný umoţniť mestu Prievidza (prípadne aj inej poverenej právnickej osobe) 
priloţenie potrebného počtu chráničiek počas stavebných prác (t.j. najmä počas 
výkopových a pretláčacích prác) tak, aby bolo moţné reálne priloţiť potrebný počet 
chráničiek. 

- v bode 3.8.4 sa na koniec textu dopĺňa text: „a na prípadné náklady vynaloţené 
v súvislosti s priloţením potrebného počtu chráničiek“ 

 
číslo: 373/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti GENERALINVEST, s. r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza z parcely č. 2122/1 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere pribliţne 2,5 m2 za účelom zastavania prístreškom pre vstupnú rampu do 
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objektu OD Vtáčnik, čím sa zvýši bezpečnosť pre chodcov a osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu; 

II. odporúča MsZ  
a) schváliť zámer predaja časti pozemku v k. ú. Prievidza  parcela č. 2122/20,  

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2,0 m2, odčleneného z parcely č. 2122/1 
Geometrickým plánom č. 325/2011 spoločnosti GENERALINVEST, s. r. o., so 
sídlom v Prievidzi,  Ul. Š. Moyzesa č. 1,  za účelom   zastavania   prístreškom   pre  
vstupnú  rampu  do  objektu  OD Vtáčnik, čím sa zvýši bezpečnosť pre chodcov 
a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu,  za cenu 350,- €/m2, 

b) schváliť spôsob predaja nehnuteľnosti – predmetného pozemku v zmysle  § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, nakoľko ide o dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe 
medzi  základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, pričom vybudovaním prístrešku pre 
chodcov spoločnosťou GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. 
Moyzesa č. 1, na  pozemku  parcela č. 2122/20, zastavané plochy a nádvoria sa 
zvýši bezpečnosť pre chodcov a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 
číslo: 374/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS, a. s., so sídlom v Ţiline, Ul. J. Vuruma         

č. 8, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 2374/7, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 1 576 m2 a parc. č. 1184/81, zastavané plochy  a nádvoria vo výmere 27 m2,  za 

účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod časťou autobusovej stanice 

v Prievidzi;  

II. ţiada právnu kanceláriu 
a) predloţiť návrh riešenia majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod časťou 

autobusovej stanice v Prievidzi s tým, ţe mesto si uplatní náhradu za spätné uţívanie 
pozemkov za obdobie 3 rokov vo výške 1,70 €/m2/rok, 

b) doriešiť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam umiestnených na autobusovej stanici 
v Prievidzi. 
 

číslo: 375/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti SLOV TAIN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta č. 23, 

o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 1944/4, ostatné plochy vo výmere 41 m2, 

v celosti,  parc. č. 1944/5, ostatné plochy vo výmere 7 m2, v celosti, parc. č. 1944/8, 

ostatné plochy vo výmere 58 m2, v celosti a pozemky parc. č. 1944/21, ostatné plochy vo 

výmere 114 m2 a parc. č. 1944/22,  ostatné plochy vo výmere 695 m2, odčlenené 

z parcely č. 1944/1 Geometrickým plánom č. 252/2011, pozemky spolu vo výmere 915 

m2, za účelom obsluhy susediaceho objektu súpisné č. 2724 na parc. č. 1944/7, ktorého je 

spoločnosť vlastníkom ako aj na parkovanie motorových vozidiel; 

Časť pozemkov vo výmere 220 m2 má spoločnosť v uţívaní na základe Nájomnej zmluvy 

č. 4/11481/03/2004 uzavretej na dobu určitú, 20 rokov. 
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Zároveň spoločnosť ţiada uhradiť kúpnu cenu formou splátok (maximálne 1 660,- € 

mesačne) s tým, ţe prvá splátka bude 30% z kúpnej ceny, (podľa telef. vyjadrenia 

konateľa ţiada splátky na obdobie 5 rokov), 

II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza predať pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 1944/4, ostatné 

plochy vo výmere 41 m2, v celosti,  parc. č. 1944/5, ostatné plochy vo výmere 7 m2, 

v celosti, parc. č. 1944/8, ostatné plochy vo výmere 58 m2, v celosti a pozemky parc. č. 

1944/21, ostatné plochy v rozsahu výmery 114 m2 a č. 1944/22,  ostatné plochy v rozsahu 

výmery 695 m2, odčlenené z parcely č. 1944/1 Geometrickým plánom č. 252/2011, 

pozemky spolu vo výmere 915 m2; 

III. ţiada konateľa spoločnosti UNIPA, s. r. o., Prievidza  

zaradiť do systému koncepcie statickej dopravy v meste za účelom zriadenia ďalších 

parkovacích plôch v centre mesta aj pozemky v k. ú. Prievidza vytvorené z parc. č. 1944/1 

zamerané Geometrickým plánom č. 252/2011 (parc. č. 1944/22  vo výmere 695 m2, parc. 

č. 1944/20 vo výmere 174 m2 a zostávajúca časť z parc. č. 1944/1 vo výmere 186 m2).  

 
 
číslo: 376/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti L.I.R.R., s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
prístupu po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2570/5 vo vlastníctve mesta Prievidza 
k budúcemu polyfunkčnému objektu na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2570/14 vo 
vlastníctve spoločnosti L.I.R.R., s.r.o., Prievidza;     

II.     neodporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prístupu po pozemku v k.ú. Prievidza 
parc.č. 2570/5 vo vlastníctve mesta Prievidza k budúcemu polyfunkčnému objektu na 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2570/14 vo vlastníctve spoločnosti L.I.R.R., s.r.o. 
Prievidza, v prospech vlastníka budúceho polyfunkčného objektu na pozemku parc.č. 
2570/14, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom (pribliţne 140 m2).  
 
 

číslo: 377/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)   ţiadosť Dušana Janeka a manţ.,  bytom Ul. S. Chalupku č. 319/47, Prievidza  o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 99, ostatné plochy vo výmere   pribliţne 18 m2 ,  
za účelom  prístavby garáţe k bytovému domu SVB a NP „Sedmička“. Zároveň ţiadajú 
o udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu k budúcej garáţi  v rozsahu výmery pribliţne 
9 m2,   

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 99, 
ostatné plochy v rozsahu  výmery pribliţne 18 m2 podľa zamerania geometrickým plánom,  
na účel prístavby garáţe k bytovému domu,  

III.        neodporúča primátorke mesta 
udeliť súhlas na vybudovanie prístupu k budúcej garáţi vo výmere pribliţne 9 m2  
v rozsahu podľa porealizačného zamerania.              
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číslo: 378/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti UBYFO-SERVIS VÝŤAHOV, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Športová 

ul. č. 32,   o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 829/6, zastavané plochy a 

nádvoria v rozsahu  výmery   pribliţne 700 m2 ,  za účelom  vyuţitia ako spevnenú 

parkovaciu plochu s moţnosťou postavenia troch garáţi,   

II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 829/6, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu  výmery podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom,  pribliţne 700 m2,  za účelom vyuţitia ako spevnenú parkovaciu 
plochu s moţnosťou postavenia troch garáţí. 

 
číslo: 379/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., so sídlom v Boniciach, Ul. A. Hlinku č. 15,  

v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, na  Ul. 

Malookruţnej v Prievidzi súp. č. 1918-2, postaveného na parcele č. 116/7 v k. ú. 

Prievidza: 

- PaedDr. Petra Pernišová , trvalé bydlisko: Na Karasiny 250/63,Prievidza 

- Ing. Michal Habalčík, trvalé bydlisko: Súkennícka ul. 258/4,Prievidza 

- Eduard Špiner, trvalé bydlisko: Ul. Ľ. Štúra 3, Prievidza 

- Juraj Filip, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 182/17, Prievidza 

- Ing. Jaroslav Mäsiar, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 4/5, Prievidza 

- Adriana Mäsiarová, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 4/5,  Prievidza 

o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 116/7, zastavané plochy a nádvoria  vo  

výmere  220 m2,  za účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým 

domom súp. č. 1918-2 postaveným v rámci informačného memoranda spoločnosťou 

PROGRES Bojnice, s. r. o., Bojnice), 

II.  odporúča MsZ 

schváliť predaj pozemku parc. č. 116/7 o výmere 220 m2  v k. ú. Prievidza, v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení v spoluvlastníckych podieloch pre 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Malookruţnej ul. v Prievidzi 

súp. č. 1918-2, postaveného na parcele č. 116/7 v k. ú. Prievidza 

- PaedDr. Petra Pernišová , trvalé bydlisko: Na karasiny 250/63,Prievidza 

v podiele 978/6274 ( byt č. 1 ) a v podiele 222/6274 ( garáţ č. 1 )  

t j. spolu v podiele 1200/6274 

- Ing. Michal Habalčík, trvalé bydlisko: Súkennícka ul.  258/4, Prievidza 

v podiele 890/6274 ( byt č. 2 ) a v podiele 178/6274 (garáţ č. 2) 

t. j. spolu v podiele 1068/6274 

- Eduard Špiner, trvalé bydlisko: Ul. Ľ. Štúra 3, Prievidza 

v podiele 940/6274 ( byt č. 3 ) a v podiele 178/6274 (garáţ č. 3) 

t. j. spolu v podiele 1118/6274 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

 

9 

- Juraj Filip, trvalé bydlisko : Malookruţná ul. 182/17, Prievidza 

v podiele 909/6274 (byt č. 4) a 202/6274 (garáţ č. 4) 

t. j. spolu v podiel 1111/6274 

- Ing. Jaroslav Mäsiar a Adriana Mäsiarová, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 4/5,  Prievidza 

v podiele 1543/6274  (byt č. 5) a 234/6274 (garáţ č. 5) 

t. j. spolu v podiele 1777/6274 

za cenu 4,979 €/m2, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod bytovým 

domom. 

 
číslo: 380/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Bohuslava Chrenka, bytom Ul. Murgaša č. 18/9, Prievidza o zriadenie 
vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky na 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 1093 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
a rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 1076;     

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej 
NN prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 1093 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku a rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 1076 a to v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku a rodinného domu na 
parc.č. 1076, pričom vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza. 

 
číslo: 381/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

 ţiadosť Ing. Ladislava Centára – S. C. S.,  bytom Šimonovianska ul. č. 5/18, Partizánske,    

o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, ostatné plochy v rozsahu 

 výmery   pribliţne 92 m2,  za účelom  vyuţitia ako záhradné centrum,  ktoré bude 

oplotené zeleným priehľadným pletivom, t. j. bez zastavania plochy, kde bude vystavený 

záhradný tovar – rastliny, 

II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, 
ostatné plochy vo  výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,  pribliţne 
92 m2.    

 
číslo: 382/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Elektroenergetické montáţe, a.s., Ţilina, dcérskej spoločnosti 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina,  o zriadenie vecného bremena  
s právom uloţenia inţinierskych sietí –  elektrickej NN a VN prípojky na pozemkoch v k.ú. 
Prievidza parc.č.3796/2, parc.č. 3796/4 a parc.č. 3796/8 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k stavbe budúceho objektu „Spoločensko - relaxačného centra cestovného ruchu 
Prievidza ;  

II.     odporúča  MsZ   
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schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej 
NN a VN prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 3796/2, parc.č. 3796/4 a parc.č. 
3796/8 vo vlastníctve mesta Prievidza, k stavbe budúceho objektu „Spoločensko - 
relaxačného centra cestovného ruchu Prievidza  a  to v  rozsahu podľa zamerania 
geometrickým plánom v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 
a.s., Ţilina a dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáţe, a.s., Ţilina, pričom vecné 
bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza. 

 
číslo: 383/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Ivana Porubca, Veterná ul. č.  12, Prievidza o zriadenie vecného bremena  
s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza 
parc.č. 2788/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a  rodinnému domu v k.ú. 
Prievidza parc.č. 2791,    

 II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými  
vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2788/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku a  rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 2791 a to v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku a rodinného domu na 
parc.č. 2791 a v prospech tretích osôb.  

 

číslo: 384/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

návrh, aby zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými  
 vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2788/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
 k pozemku a  rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 2791 a to v rozsahu podľa 
 zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku a rodinného domu na 
 parc.č. 2791 a v prospech tretích osôb bolo bezodplatné z dôvodu, ţe vecné bremeno je 
vydrţané právnym predchodcom ţiadateľa, 

II. schvaľuje  
doplnenie uznesenia MsR č. 383/11 tak, ţe za slovo „schváliť“ sa doplní text: 
„bezodplatné“. 

 
číslo: 385/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Dušana Gondu, Makovického ul. 498/4, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 5403 a parc.č. 5400/39 vo vlastníctve mesta Prievidza,    

II.     odporúča MsZ   
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Prievidza č. 190/08 zo dňa 27.5.2008 
takto: V čl. I. písm. b) a v čl. II. písm. b) sa za text „parc.č. 5400/42“ dopĺňa text „parc.č. 
5403 a parc.č. 5400/39“.  
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číslo: 386/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Vladimíra Moravíka, Na karasiny č. 250/59, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 
prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/42 vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku a budúcemu rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/131;    

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, 
kanalizačnej a elektrickej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/42 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a budúcemu rodinnému domu v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5400/131   a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech 
vlastníka pozemku a budúceho rodinného domu na parc.č.5400/131, pričom vecné 
bremeno sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza. 

 
číslo: 387/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

ţiadosť Aleny Fiamčíkovej, bytom Podhorská ul. 453/64, Prievidza – Veľká Lehôtka o 

kúpu pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 183/2, záhrada  vo  výmere  74 m2,  za 

účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemku uţívaného ako záhrada pri rodinnom 

dome uţ jej rodičmi a starými rodičmi, 

II.  odporúča MsZ  

a) schváliť zámer predať pozemok  parc. č. 183/2, záhrada  vo  výmere  74 m2 v k. ú. Veľká 

Lehôtka, odčleneného geometrickým plánom spoločnosti GEODÉZIA Ţilina, a. s., Ţilina 

z pôvodných neknihovaných PK parciel č. 301 a 1364 v k. ú. Veľká Lehôtka, za cenu 

10,00 €/m2, pre Alenu Fiamčíkovú,  bytom Podhorská ul. č. 453/64, Prievidza – Veľká 

Lehôtka, za účelom majetko-právneho vyporiadania pozemku uţívaného ako záhrada pri 

rodinnom dome vo vlastníctve ţiadateľky; 

b) schváliť spôsob predaja predmetného pozemku v zmysle  §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko ide o dôvod 

hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne 

priľahlý k susediacej nehnuteľnosti, je oplotený, dlhodobo uţívaný ako záhrada  rodinou 

vlastníčky, riadne sa o predmetný pozemok stará,  čím zabezpečuje namiesto mesta 

poskytovanie verejnoprospešných sluţieb –  správu a údrţbu verejnej zelene. 

 

číslo: 388/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na majetkovoprávne vyporiadanie  pozemkov v areáli Základnej umeleckej školy 

Prievidza, v k.ú. Prievidza,  parc.č. 1886/2  vo výmere 8 m2, a pozemok parc.č. 1886/1 vo 

výmere 5 m2, ktorý je vo vlastníctve   Ing. Jána Cibulu,  do majetku mesta Prievidza a to 

formou zámeny za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 1888/1 vo výmere 13 m2, ktorý je vo 

vlastníctve mesta Prievidza; 

II. odporúča MsZ  

schváliť 
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a) zámer predať – majetkoprávne vyporiadať pozemky v areáli Základnej umeleckej školy 

Prievidza, v k.ú. Prievidza parc.č. 1886/2 vo výmere 8 m2 a pozemok parc.č. 1886/1 vo 

výmere 5 m2, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Jána Cibulu do majetku mesta Prievidza a to 

formou zámeny za pozemok v k.ú. Prievidza, parc.č. 1888/1 vo výmere 13 m2, ktorý je vo 

vlastníctve mesta Prievidza. 

b) spôsob predaja – majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov v areáli Základnej 

umeleckej školy Prievidza a na tento účel získať do majetku mesta Prievidza  pozemok  

parc.č. 1886/2  vo vlastníctve Ing. Jána Cibulu  vo výmere 8 m2 a pozemok parc.č. 1886/1 

vo výmere 5 m2, a to formou zámeny za pozemok  parc.č. 1888/1 vo výmere 13 m2, ktorý 

je vo vlastníctve 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 § 4 písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                 

v  platnom znení mesto okrem iného zabezpečuje výstavbu a údrţbu kultúrnych, 

športových a ďalších obecných zariadení a tieţ utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, 

osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.  

číslo: 389/11 
Mestská rada 
I.      berie na vedomie 

informáciu o stave pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, časti pozemkov z parc. č. 
2857/11 a  z parc. č. 2857/1,  ktoré bez právneho dôvodu uţíva Mgr. Ľubica Bartošová,  
bytom Prievidza, Ul. M. Benku č. 14/8, pričom ani po stanovenom termíne nebola 
vykonaná náprava a na pozemkoch sa stále nachádza skládka rôznych vecí, neporiadok, 
čierne stavby, 

II.         ţiada právnu kanceláriu 
vymáhať od Mgr. Ľubice Bartošovej, bytom Prievidza, náhradu za neoprávnené uţívanie 
časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, časť z parc. č. 2857/11 a  z parc. č. 
2857/1, vo výmere 400 m2, vo výške 1,70 €/m2/ rok a to spätne za obdobie 3 rokov, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vykonanie štátneho stavebného dohľadu na nehnuteľnosti (čierna stavba), 
ktoré neoprávnene uţíva Mgr. Ľubica Bartošová, bytom Prievidza.  
 

číslo: 390/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. Zuzany Lukáčovej  členstva v komisii daní, poplatkov, obchodu, sluţieb 
a verejného poriadku,  

II. odporúča MsZ 
a) zobrať na vedomie vzdanie sa Ing. Zuzany Lukáčovej  členstva v komisii daní, 
poplatkov, obchodu, sluţieb a verejného poriadku, 
b) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 346/10 zo dňa 21. 12. 2010 bod č. 5  o určení počtu 
členov komisie daní, poplatkov, obchodu, sluţieb a verejného poriadku tak, ţe sa zníţi 
počet členov na 8  vrátane predsedu (5 poslanci, 3 neposlanci), 
c) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 352/10 zo dňa 21. 12. 2010  písm.c) takto: text:            
„4 členov z radov neposlancov“ sa nahrádza „3 členov z radov neposlancov“ a vypúšťa sa          
„Ing. Zuzanu Lukáčovú“. 
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číslo: 391/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe Základná škola na Ul. Sama Chalupku  a Základná škola na 
Malonecpalskej ulici prejavili záujem o vyuţívanie malých šachovníc, 

II. odporúča primátorke mesta 
odovzdať do správy základných škôl formou písomného protokolu hnuteľný majetok 
mesta 2 kusy malých šachovníc v celkovej obstarávacej cene 5 043,10 eur a 2 kusy 
malých sad figúrok v celkovej obstarávacej cene 2 557,74 takto:  
ZŠ na Ul. Sama Chalupku  – 1 ks malá šachovnica, 1 malá sada figúrok, 
ZŠ na Malonecpalskej ul.  – 1 ks malá šachovnica, 1 malá sada figúrok. 

 
číslo: 392/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o moţnosti získania dotácie na radarové merače rýchlosti, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zaoberať sa výzvou Ministerstva vnútra SR na predkladanie ţiadosti o poskytnutie dotácie  
na radarové merače rýchlosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................        ............................................................ 
          Ing. Peter Petráš     Marcel Dobrovodský 
               overovateľ I.           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
    prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi dňa 20. 10. 2011 
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