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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 21. 06. 2011 
od  246 do 266 

 
246. Vyhodnotenie uznesení MsR 
247. Návrh IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 
248. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2011 
249. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006  o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 
250. Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov 

a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza 
251. Žiadosť Milana Cápu a Richarda Vardžíka o kúpu časti pozemku 
252. Žiadosť Petra Horvátha o kúpu časti pozemku 
253. Žiadosť Petra Horvátha o prenájom časti pozemku 
254. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., Prievidza v zastúpení investora BVH, s. r. o., 

o zriadenie vecného bremena 
255. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., Prievidza v zastúpení investora Petra Bagina 

o zriadenie vecného bremena 
256. Žiadosť Ing. Karla Čuku o zmenu podmienok Kúpnej zmluvy č. 36/07 
257.  Návrh doplnenie uzn. MsZ č. 55/11 o stanovenie kúpnej ceny pri majetkoprávnom 

vyporiadaní pozemkov v lokalite Necpaly 
258. Návrh na vyradenie veľkoplošných šachovníc 
259. Zmena v Dozornej rade City Arena, s. r. o. 
260. Informácia o projekte s názvom „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“ 
261. Žiadosť firmy Mgr. Július Gábriš DMP – PLAST o prechod práv a povinností zo zmluvy 

o spolupráci 
262. Žiadosť spol. LICITOR development, s.r.o., Tajovského č. 5, Žilina o výstavbu bytového 

objektu v lokalite Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa 
263. Požiadavka na doplnenie komisie starostlivosti o obyvateľov 
264. Žiadosť spol. PROGRES Bojnice, s. r. o., o preplatenie nákladov v súvislosti s výstavbou 

bytov 
265. Návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva 

v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza 
266. Správa o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné 

hospodárstvo, a.s., za rok 2010 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 21. 06. 2011 
od  246 do 266 

 
číslo: 246/11 
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 2010:  361/III.    
rok 2011:  7/III., 17/II., 33/II., 35/II., 77/II., 101/II., 103/III., 104/II., 107/III., 163/II., 175/II., 

187/II.b), 189/II., 218/II., 223/III., 225/II., 226/II., 234/II; 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2011: 6/II., 41/II., 106/II., 127/II., 147/III., 148/III., 186/II. III., 187/II.a) 
IV. ruší uznesenie: 
 rok 2008: 282/II. 
 
číslo: 247/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Internú smernicu č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou s pripomienkami:  

 

V časti 2.3. Finančné limity odsek ods. 2.písmeno a)  nahradiť „Prieskum trhu sa 

nevykonáva, postupuje sa v zmysle bodu 2.5.1.“ textom „Pri výbere sa postupuje v zmysle 
bodu 2.5.1.“ 

 
V časti 2.5. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou odsek 1 doplniť text: 

„V prípade, že je predpokladaná hodnota pri tovaroch, službách a stavebných prácach 
vyššia ako 150 eur, je nutné vystaviť objednávku v zmysle Doplnku č.4 IS 10, resp. iného 
doplnku a smernice, ktorá ju nahrádza. Ak je čiastka nižšia, tak je možné realizovať nákup 
zodpovedným zamestnancom v obchodnej sieti s jedným vybratým dodávateľom.“ 

 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 
výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. a) doplniť text: 
„ preddavok na drobný nákup tovaru pre Denné centrá  v zmysle schváleného rozpočtu 
na organizovanie svojich aktivít.“ 
 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 
výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. b) doplniť text: 
- preddavok na prepravné - zájazdy pre Denné centrá  v zmysle schváleného rozpočtu na 
organizovanie svojich aktivít.“ 

 
V časti 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 



 

UZNESENIA                                                               

MESTSKEJ RADY  
 

 

 

 

3 

výber dodávateľa prieskumom trhu odsek 1. c) vypustiť slovo „vianočnej“. 
 

V časti 2.9. Zodpovednosť v súvislosti so smernicou odst. 2  slovo „zložky“ nahradiť 
slovom „útvary“. 

 
V časti 2.10. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice odsek 1. doplniť účinnosť od 
1.7.2011. 

 
V časti 2.10. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice odsek 2. doplniť text: 
„v znení dodatkov“ 

 
číslo: 248/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2011, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2011. 

 
číslo: 249/11   
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006  o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
 schváliť 

a)   výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 5 k VZN mesta 
Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 
trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých stálych 
komisiách MsZ; 
b) Doplnok č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
 

číslo: 250/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza, 

II.         odporúča MsZ 
 schváliť 

a) výnimku z Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko Doplnok č. 3  k VZN mesta 
Prievidza č. 95/2006    o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  
na trhových miestach na území mesta Prievidza nebol prerokovaný vo všetkých 
stálych komisiách MsZ; 

b) Doplnok č. 3  k VZN mesta Prievidza č. 95/2006  o trhových poriadkoch predaja 
výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. 
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číslo: 251/11 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť Milana Cápu, bytom Prievidza,  Ul. S. Chalupku č. 55/4 a Richarda Vardžíka, 
bytom Prievidza,  Koceľova ul. č. 8/6, o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza,  z parc.č. 
3591/1,  zastavaná plocha vo výmere približne  86 m2,  za účelom majetkoprávneho 
vyporiadania pozemku pod časťou budovy a priľahlého oploteného pozemku, 

b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že odpredávaný 
pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku parc.č. 3591/314 vo vlastníctve 
žiadateľov,  

II. odporúča MsZ 
a) schváliť, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že 
odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku parc.č. 3591/314 vo 
vlastníctve kupujúcich; 

b) schváliť predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza, z parc.č. 3591/1, zastavaná plocha vo 
výmere podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,  za cenu 21 €/m2, pre 
Milana Cápu, bytom Prievidza, Ul. S. Chalupku č. 55/4 a Richarda Vardžíka, bytom 
Prievidza, Koceľova ul. č. 8/6 za účelom  majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod 
časťou budovy a priľahlého oploteného pozemku vo vlastníctve kupujúcich. 
 

číslo: 252/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 40/11, o kúpu časti pozemku 
v k.ú. Prievidza z parc.č. 5086/1- zastavaná plocha vo výmere  približne 16 m2,  za 
účelom vybudovania prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 
a parc.č. 5086/62 vo vlastníctve Petra Horvátha,  ktoré bude slúžiť ako vstup na 
nadstavované podlažie, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k.ú. Prievidza,  z parc.č.  5086/1 – 
zastavaná plocha vo výmere podľa skutočného zamerania GP,  za účelom vybudovania 
prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 a parc.č. 5086/62 vo 
vlastníctve Petra Horvátha. 

 
číslo: 253/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 40/11, o prenájom časti 
pozemku v k.ú. Prievidza z parc.č. 5086/1 – zastavaná plocha vo výmere približne 16 m2 , 
za účelom vybudovania prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 
a parc.č. 5086/62 vo vlastníctve Petra Horvátha, ktoré bude slúžiť  ako vstup na 
nadstavované podlažie; 

II. neodporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku v k.ú. Prievidza,  z parc.č.  5086/1 
– zastavaná plocha vo výmere podľa skutočného zamerania GP,  za účelom vybudovania 
prístavby vonkajšieho schodiska k budove na    parc.č. 5086/65 a    parc.č.   5086/62  vo  
vlastníctve Petra Horvátha.  
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číslo: 254/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7,  Prievidza v zastúpení 
investora BVH, s.r.o., Úzka ul. č. 1, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, v rozsahu podľa Geometrického 
plánu č. 19/2010 zo dňa 17.2. 2010 cez nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc.č. 2547/1, 
a neknihovaný pozemok, PK parc.č. 3720/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k budúcej stavbe „Polyfunkčného objektu Žabník“ v Prievidzi na parc.č. 2570/4 vo 
vlastníctve spoločnosti BVH, s. r. o.,  Prievidza; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – vodovodu 
a kanalizácie, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 19/2010 zo dňa 17.2. 2010 cez 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc.č. 2547/1, a neknihovaný pozemok, PK parc.č. 
3720/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza v prospech vlastníka budúceho 
polyfunkčného objektu na parc.č. 2570/4. 

 
číslo: 255/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza v zastúpení 
investora Petra Bagina, bytom Majerská ul. 4/3, Prievidza,  o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia vodovodnej prípojky v rozsahu podľa zamerania geometrického plánu 
cez nehnuteľnosť v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č.  671/1, ktorá je vo vlastníctve mesta 
Prievidza,  z dôvodu  prestavby záhradnej chatky; 

II. odporúča  MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom uloženia vodovodnej prípojky v rozsahu 
podľa zamerania geometrického plánu cez nehnuteľnosť v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 
671/1 vo vlastníctve mesta Prievidza,  v prospech vlastníka záhradnej chatky na 
pozemku, parc.č. 669/6 s podmienkou, že prípojka nezasiahne do jestvujúceho ihriska.  

 
číslo: 256/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Karla Čuku bytom Bojnice, Na Chmeľnici č. 1 o zmenu podmienok Kúpnej 
zmluvy č. 36/07 v znení jej Dodatku č. 1, a to v čl. IX.  Zmluvné pokuty:  
a)  vypustiť bod. 2, ktorého znenie je: „Kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou                      

do 4 rokov  od účinnosti kúpnej zmluvy.  V prípade ak kupujúci  tento záväzok 
poruší, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 000,- Sk.“ 
(16 597 €); 

b)    vypustiť text bodu  4, ktorého znenie je: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť výstavbu 
a predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do 6 rokov od účinnosti kúpnej 
zmluvy.  V prípade ak kupujúci  tento záväzok poruší, je povinný zaplatiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk ( 166 €) za každý deň  
omeškania“ a text nahradiť novým znením: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť výstavbu 
a predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do 4 rokov od začatia výstavby“, 

II. ukladá  
a) právnej kancelárii vypracovať stanovisko k žiadosti Ing. Karla Čuku o zmenu 

podmienok Kúpnej zmluvy č. 36/07 v znení jej Dodatku č. 1, 
b) prednostovi MsÚ 

v súčinnosti s komisiou dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
riešiť problematiku súvisiacu so žiadosťou Ing. Karla Čuku.  
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číslo: 257/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 55/11 zo dňa 22.02.2011, ktorým bolo schválené  
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza v lokalite Necpaly, a to :   
parc. č. 6241/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, 
parc. č. 6241/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, 
parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, 
parc. č. 6242/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, 
o stanovenie kúpnej  ceny vo výške 11,62 €/m2 

II.         odporúča MsZ 
schváliť doplnenie uznesenia MsZ č. 55/11 zo dňa 22.02.2011  o stanovenie kúpnej ceny 
vo výške 11,62 €/m2. 

 
číslo: 258/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh vyraďovacej a oceňovacej komisie pri MsÚ v Prievidzi na vyradenie veľkoplošných 
šachovníc v celkovej obstarávacej cene 20 172,39 € z evidencie majetku mesta, a to 
v zmysle  Zápisu  zo zasadnutia vyraďovacej a  oceňovacej  komisie zo dňa  15.06.2011, 

II. žiada komisiu športu a komisiu dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 
predložiť stanovisko k využitiu  a umiestneniu veľkoplošných šachovníc. 

 
číslo: 259/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Ing. Violy Čmikovej v Dozornej rade City Arena, s.r.o., Prievidza, 
II. odporúča MsZ 

schváliť do Dozornej rady City Arena, s.r.o., Prievidza Helenu Dadíkovú.  
 
číslo: 260/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch 
pre chodcov “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II. odporúča MsZ  
 schváliť 
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 3,3% z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo: 261/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť firmy Mgr. Július Gábriš DMP – PLAST, Sv. Cyrila 8/4, Prievidza o prechod práv 
a povinností zo zmluvy o spolupráci 466/08/0Z/24.1 – bytový objekt Prievidza Necpaly – 
Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652,25, 6652/24, 6652/60 
(pozemok od tenisovej haly) na spoločnosť LICITOR development, s.r.o., Tajovského č. 5, 
Žilina, 

II.  neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti firmy Mgr. Július Gábriš DMP – PLAST, Sv. Cyrila 8/4, Prievidza 
o prechod práv a povinností zo zmluvy o spolupráci 466/08/0Z/24.1 – bytový objekt 
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Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652,25, 
6652/24, 6652/60 (pozemok od tenisovej haly) na spoločnosť LICITOR development, 
s.r.o., Tajovského č. 5, Žilina. 

 
číslo: 262/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti LICITOR development, s.r.o., Tajovského č. 5, Žilina o výstavbu 
bytového objektu v lokalite Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II etapa, časť 
pozemku z parcely č. 6652/1, 6652/22, 6652/25, 6652/24, 6652/36, 6652/60 (pozemok 
od tenisovej haly), 

b) 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 medzi 
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov, t. j. aj zabezpečenie bytovej jednotky pre 
obyvateľov a spoločnosť LICITOR development, s. r. o., Žilina vybuduje na vlastné 
náklady na predmetných pozemkoch bytový dom vrátane infraštruktúry,   

II.          odporúča MsZ 
a) v prípade ak dôjde k zrušeniu zmluvy o spolupráci č. 466/08/0Z/24.1 s Mgr. Júliusom 

Gábrišom DMP – PLAST, Sv. Cyrila 8/4, Prievidza schváliť, že  podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta pri 
výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 
jej obyvateľov, t. j. aj zabezpečenie bytovej jednotky pre obyvateľov a spoločnosť 
LICITOR development, s. r. o., Žilina vybuduje na vlastné náklady na predmetných 
pozemkoch bytový dom vrátame infraštruktúry;   

b) v prípade ak dôjde k zrušeniu zmluvy o spolupráci č. 466/08/0Z/24.1 s Mgr. Júliusom 
Gábrišom DMP – PLAST, Sv. Cyrila 8/4, Prievidza schváliť prenájom pozemkov parc. 
č. 6652/22 záhrada vo výmere 1944 m2, parc. č. 6652/24 záhrada vo výmere 750 m2, 
parc. č. 6652/25 záhrada vo výmere 2287 m2, parc. č. 6652/36 zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 400 m2, parc. č. 6652/60 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
363 m2 a  parc. č. 6652/123 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1450 m2, ktorá 
bola odčlenená z parc. č. 6652/1, spolu vo výmere 7194m2, (pozemok od tenisovej 
haly) za cenu 1,00 €,  pre spoločnosť LICITOR development, s.r.o., Tajovského 5, 
Žilina, za účelom výstavby bytového objektu Prievidza Necpaly – Gazdovská ulica II 
etapa vrátane infraštruktúry. 

 
číslo: 263/11 
Mestská rada 
I.   berie na vedomie 

požiadavku poslanca Petra Petrisku na zvýšenie počtu členov v komisii starostlivosti 
o obyvateľov na 10 vrátane predsedu a návrh na zvolenie Ing. Rudolfa Kocnára za člena 
komisie starostlivosti o obyvateľov, 

II.   neodporúča MsZ 
a) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 346/10 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uzn. MsZ č. 

7/11 zo dňa 25. 1. 2011 o zriadení 8 stálych komisií MsZ  tak, že v bode 6. komisia 
starostlivosti o obyvateľov sa pôvodný text: „9 členná vrátane predsedu (5 poslanci 
a 4 neposlanci)“ nahrádza textom: „10-členná vrátane predsedu (5 poslanci a 5 
neposlanci); 

b) zvoliť Ing. Rudolfa Kocnára za člena komisie starostlivosti o obyvateľov. 
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číslo: 264/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť firmy PROGRES Bojnice, s.r.o., o preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou 
bytov Bytový objekt 10b.j. Prievidza, Píly – Malookružná ulica, na parcele č. 116/1, vo 
výške 97 315,07 € s DPH;  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou bytov Bytový objekt 10b.j. Prievidza, 
Píly – Malookružná ulica, na parcele č. 116/1, vo výške 97 315,07 € s DPH spoločnosti 
PROGRES Bojnice, s. r. o., a preplatiť náklady súvisiace s výstavbou bytov v plnej výške. 

 
číslo: 265/11 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

 návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva   
 v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ)        
s účinnosťou od  1. júla 2011; 

II. odporúča MsZ 
1) zrušiť 

                        uznesenie MsZ č. 101/03 zo dňa 25.2.2003, ktorým sa určovali  
                        sobášne dni a sobášna miestnosť Matričného úradu Prievidza ku dňu 30.06.2011; 

2) schváliť s účinnosťou od 1. júla 2011 
a) sobášne dni:   piatok a sobota okrem nedieľ a týchto dní: 1. januára, 

veľkonočných sviatkov od piatka do  pondelka,  24., 25. a 26. decembra; 
b) sobášne hodiny piatok a sobotu:  od 10.00 do 18.00 h; 

3) určiť 
a)za sobášnu miestnosť Matričného úradu Prievidza obradnú miestnosť 
v Mestskom dome, Námestie slobody č. 6, Prievidza; 
b) v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších 
predpisov iné vhodné miesto v katastrálnom území mesta Prievidza povolené 
matričným  úradom; 
c)náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním sobášov mimo určenej 
doby  a mimo určenej sobášnej miestnosti: 
c a)  náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín: 30,00 €, 
c b)  náhrada za obrad mimo určenej sobášnej miestnosti: 70,00 €. 

 
Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom mesta Prievidza.  

 
číslo: 266/11 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., za rok 2010, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti 
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za rok 2010. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 21. 06. 2011 
od  246 do 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................        ............................................................ 
  Ing. Peter Petráš         Juraj Ohradzanský   
     overovateľ I.             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ............................................................ 
      MVDr. Norbert Turanovič        JUDr. Katarína Macháčková  
    prednosta MsÚ                  primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza  22. 6. 2011  


