UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 1. 12. 2015
od 556 do 607
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Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Návrh rozpočtu ZpS Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o zvýšenie základného imania spoločnosti
Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre
rok 2016
Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza
č. 157/2014 o miestnych daniach, Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Informácia o nových povinnostiach vyplývajúcich z novely zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch
Žiadosť spol. DSI DATA, s. r. o., o súhlas k umiestneniu líniovej stavby „FTTH Prievidza
sekcie A,B,C“ ponad pozemky vo vlastníctve mesta
Žiadosť Vladimíra Hanusku o prehodnotenie uzn. MsZ č. 261/12 a o predĺženie lehoty
ukončenia výstavby
Návrh na rozšírenie vecného bremena – Ing. Mária Karpišová a Milan Karpiš
Žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej o rozšírenie vecného bremena
Žiadosť Ing. Moniky Carrington o predĺženie lehoty na doručenie GP
Žiadosť Stanislava Veľkého o zriadenie vecného bremena
Žiadosť SSE-Distribúcia, a. s., o zriadenie vecného bremena – vybudovanie zahustenie
distribučnej trafostanice pre novú investičnú bytovú výstavbu – Hradec
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta
Prievidza
Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 435/15 – zmena výšky dotácie – nájomné byty na
Gazdovskej ulici
Vjazd cyklistov do pešej zóny v centre mesta
Zabezpečenie stojanu na vecne, ktorý sa bude využívať pri pietnych aktoch kladenia
vencov
Návrh rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
Vyhodnotenie OVS – neb. priestor, bufet v areáli ZŠ na Mariánskej ul.
Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)
Informácia o pripravenom projekte s názvom „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého,
premiestnenie na Námestie slobody a reštaurovanie“
Informácia o pripravenom projekte s názvom „Náučný chodník nielen pre deti...“
Informácia o OVS – neb. priestor, bufet v ZŠ na Rastislavovej ul.
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2014
Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2016
Preverenie obmedzenia prevádzkových hodín reš. R-PUB v Prievidzi
Doručenie zápisníc zo stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami z obdobia
jeseň 2015 predsedom VVO
Požiadavka na dovybavenie učebne výtvarného odboru ZUŠ Ľ. Stančeka
Dôvodová správa k vstupu do siete miest CIVINET ČR a SR, z. s.
Žiadosť Petra Porubského – TELSAT o nájom pozemku pod park. plochami
Žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, o zmenu umiestnenie vonkajšieho sedenia

1

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.

Žiadosť Borisa Petroviča, Dušana Drnaja a manž. a Mariána Hanáka a manž. o nájom
resp. kúpu časti pozemku
Žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej o nájom pozemku
Ponuka Mariána Mihálku a Kataríny Mihálkovej na predaj pozemku
Žiadosť Jakuba Mella o kúpu nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Žiadosť Mgr. Milana Gatiala o zámenu pozemkov
Žiadosť Jána Ťapušíka a Dariny Králikovej o zníženie odporučenej kúpnej ceny
Žiadosť spol. LAGARDE, s. r. o., o kúpu časti pozemkov
Návrh mesta na vyhlásenie OVS – časť pozemkov z parc. reg. CKN č. 370/20,
č. 8119/28, č. 542/24 a č. 370/4
Žiadosť spol. Valentti, s. r. o., o kúpu časti pozemkov
Žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., o kúpu časti pozemkov
Vykonanie Štátneho stavebného dohľadu na stavbu, ktorej časť sa nachádza aj na
pozemkoch mesta (žiadateľ o odkúpenie pozemku spol. VIP Invest, s.r.o.)
Informácia o vypracovaní znaleckých posudkov ohodnocujúcich byty na Ul. M. Falešníka
Žiadosť Mateja Branda a Jolany Bartošovej o kúpu bytu a spoluvlast. podielu na
pozemku na
Žiadosť Ingrid Brandovej o kúpu bytu a spoluvlast. podielu na pozemku na Ul. M.
Falešníka
Žiadosť Ivety Sumanovej o kúpu bytu a spoluvlast. podielu na pozemku na Ul. M.
Falešníka
Žiadosť Samuela Voleka o kúpu bytu a spoluvlast. podielu na pozemku na Ul. M.
Falešníka
Žiadosť Kláry Lúčanovej a manž. o kúpu pozemku
Opätovná ponuka Ľudmily Slaninovej na predaj pozemku
Návrh na opravu uzn. MsZ č. 464/15 z dôvodu opisovej chyby
Informácia o výsledkoch pracovného stretnutia so spol. LKKH, s. r. o.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 1. 12. 2015
od 556 do 608
číslo: 556/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky
2017 a 2018,
II.
odporúča MsZ
schváliť rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na
roky 2017 a 2018.
číslo: 557/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018,
II.
odporúča MsZ
schváliť rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
s pripomienkou: doplniť skutočné plnenie za rok 2013 a rok 2014 a očakávané plnenie
rok 2015.
číslo: 558/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.
o schválenie zvýšenia základného imania
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na sumu
1 578 844,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník
mesto Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom
mestom Prievidza o sumu 365 000,00 € na sumu 1 578 844,00 € s tým, že záväzok na
nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
číslo: 559/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
s pripomienkami:
a)

§ 1 Úvodné ustanovenie ods. 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza znením:
„Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta
a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu,
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky,
voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a
referendum.“
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b)

upraviť poradie jednotlivých volieb takto:
§ 2 Voľby do Európskeho parlamentu
§ 3 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
§ 4 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
§ 5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov
§ 6 Voľby do orgánov samosprávy obcí
§ 7 Referendum

c)

doplniť § 4 Voľby prezidenta Slovenskej republiky a § 7 Referendum v znení:
§ 4 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Kandidát na prezidenta môže využiť na volebné plagáty a oznámenia o konaní
volebných zhromaždení plagátové plochy spravované mestskou organizáciou
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, za odplatu
a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza č.103/2009
o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.
§ 7 Referendum
Subjekt, na návrh ktorého prezident referendum vyhlásil, môže využiť
na oznámenia plagátové plochy spravované mestskou organizáciou Kultúrne
a spoločenské stredisko v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, za odplatu a v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza č.103/2009 o podmienkach
vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.

číslo: 560/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 167/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016.
číslo: 561/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza
č. 157/2014 o miestnych daniach,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach,
III.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prievidza
č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
IV.
odporúča MsZ
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schváliť VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s pripomienkami:
v bode 2 sa nahrádza text: „0,052 eura“ textom „0,015 eura“,
v bode 3 - § 4 odsek 2 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Poplatok za drobný
stavebný odpad zaplatí poplatník mestu (poverenému zamestnancovi mesta)
v hotovosti pri jeho odovzdaní na zbernom dvore. Poplatok sa určí ako súčin sadzby
poplatku ustanovenej v § 2 ods. 3 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín v zbernom dvore.“
číslo: 562/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, má mesto povinnosť uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s budúcou
Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a s účinnosťou od 1. 7. 2016 zmluvu
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom za účelom splnenia si
zákonných povinností vyplývajúcich sa zákona o odpadoch,
b) informáciu o stave uzatvorenia a rekultivácie skládky komunálneho odpadu Ploštiny,
c) informáciu o nových povinnostiach vyplývajúcich z novely zákona č. č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na jeho účinnosť od
1.1.2016 a účinnosť od 1.7.2016,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spol. NATUR-PACK, a. s., Kuzmányho 8,
Žilina, predmetom ktorej bude uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi,
b) stanovisko mesta trvať v rámci stavebného a iného obdobného konania na
dodržiavaní už schválených lehôt v rozhodnutiach,
c) od 1.1.2016 postupovať podľa účinného zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä v súlade s ust. § 19 ods. 1 písm. g),
a v prípade zistenia pochybnosti dať podnet na príslušné orgány štátnej správy,
d) vzhľadom na povinnosti vyplývajúce so zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2016 a v nadväznosti na
dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a za účelom predchádzania
zodpovednosti (sankciám) uplatňovanie výnimky podľa § 81 ods. 18 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
číslo: 563/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377,
o súhlas k umiestneniu líniovej stavby „FTTH Prievidza sekcie A,B,C“ ponad pozemky vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, a to:
- parcela registra C KN č. 2187/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1297 m2,
- parcela registra C KN č. 2262/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6607 m2,
- parcela registra C KN č. 2358, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3453 m2,
- parcela registra C KN č. 2391, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1212 m2,
- parcela registra C KN č. 2403/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 352 m2,
- parcela registra C KN č. 2411, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 850 m2,
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 34698 m2,
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II.

- parcela registra C KN č. 2614, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1275 m2,
- parcela registra C KN č. 2635/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3217 m2,
- parcela registra C KN č. 2747/19, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6675 m2,
- parcela registra C KN č. 2748/2, ostatná plocha s výmerou 2202 m2,
- parcela registra C KN č. 3170/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4143 m2,
- parcela registra C KN č. 3200, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2885 m2,
- parcela registra E KN č. 502/3, ostatná plocha s výmerou 2835 m2,
- parcela registra E KN č. 586, ostatná plocha s výmerou 2429 m2,
- parcela registra E KN č. 572, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 162 m2,
- parcela registra E KN č. 3760, ostatná plocha s výmerou 5070 m2,
- parcela registra E KN č. 3761, trvalý trávny porast s výmerou 726 m2,
- parcela registra E KN č. 3762, ostatná plocha s výmerou 1275 m2,
- parcela registra E KN č. 3739/2, ostatná plocha s výmerou 3509 m2,
– vedenie elektronickej komunikačnej siete formou vzdušného vedenia, predpokladaný
rozsah vecného bremena 1403 m2 a to bezodplatne,
odporúča MsZ
schváliť súhlas s uložením inžinierskych sietí ponad časti pozemkov vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, a to:
- parcela registra C KN č. 2187/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1297 m2,
- parcela registra C KN č. 2262/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6607 m2,
- parcela registra C KN č. 2358, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3453 m2,
- parcela registra C KN č. 2391, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1212 m2,
- parcela registra C KN č. 2403/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 352 m2,
- parcela registra C KN č. 2411, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 850 m2,
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 34698 m2,
- parcela registra C KN č. 2614, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1275 m2,
- parcela registra C KN č. 2635/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3217 m2,
- parcela registra C KN č. 2747/19, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6675 m2,
- parcela registra C KN č. 2748/2, ostatná plocha s výmerou 2202 m2,
- parcela registra C KN č. 3170/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4143 m2,
- parcela registra C KN č. 3200, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2885 m2,
- parcela registra E KN č. 502/3, ostatná plocha s výmerou 2835 m2,
- parcela registra E KN č. 586, ostatná plocha s výmerou 2429 m2,
- parcela registra E KN č. 572, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 162 m2,
- parcela registra E KN č. 3760, ostatná plocha s výmerou 5070 m2,
- parcela registra E KN č. 3761, trvalý trávny porast s výmerou 726 m2,
- parcela registra E KN č. 3762, ostatná plocha s výmerou 1275 m2,
- parcela registra E KN č. 3739/2, ostatná plocha s výmerou 3509 m2,
k stavbe „FTTH Prievidza sekcie A,B,Cˮ – vedenie elektronickej komunikačnej siete
formou vzdušného vedenia, v prospech spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom
v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, podľa zamerania geometrickým plánom, na dobu
určitú t. j. dočasne do doby existencie vzdušného elektrického vedenia, za odplatu
podľa znaleckého posudku, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za
podmienok:
- uloženie káblov len na existujúcich stĺpoch vo vlastníctve SSE-Distribúcia, a. s., t.j.
po trase nebudú stavané nové stĺpy za účelom vedenia káblov,
- umožniť ďalším žiadateľom využívať zriadenú elektronickú komunikačnú sieť po
tomto vzdušnom vedení,
- uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite Staré
sídlisko Píly Prievidza (v zmysle schv. uzn. MsZ č. 347/14 zo dňa 26.8.2014 v znení
uzn. č. 325/15 zo dňa 11. 8. 2015).
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číslo: 564/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Vladimíra Hanusku, trvalý pobyt Partizánske, Horská 1311/4:
a) o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schváleného
uznesením MsZ č. 261/12 zo dňa 25.09.2012, t. j. východisková cena pre výpočet
odplaty 11,20 €/m2 , pričom odplatu uhradí žiadateľ – vlastník pozemku parcela registra
C KN č. 3591/335,
b) o zmenu uznesenia MsZ č. 261/12 zo dňa 25.09.2012 v časti II. text ...“v prospech
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3591/335 zast. pl. s výmerou 497 m2“, a to
„v prospech vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí“
c) predĺženie doby ukončenia výstavby o 3 roky, t. j. do 28.01.2019 (Kúpna zmluva č.
37/10)
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zachovanie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle uznesenia MsZ č.
261/12 zo dňa 25.09.2012,
b) zmenu uznesenia MsZ č. 261/12 zo dňa 25.09.2012 v časti II. sa text ...“v prospech
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3591/335 zast. pl. s výmerou 497 m2“,
nahrádza textom „v prospech vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí“,
c) predĺženie doby ukončenia výstavby o 18 mesiacov, t. j. do 28.7.2017 pre Vladimíra
Hanusku, trvalý pobyt Partizánske, Horská 1311/4.
číslo: 565/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie o rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č.
148/10 zo dňa 25.05.2010 na základe doloženého Geometrického plánu č. 196/2015
Ing. Máriou Karpišovou a Milanom Karpišom, a to o uloženie inžinierskych sietí –
elektrickej prípojky aj na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 5532/183, orná pôda s výmerou 47 m2 v rozsahu 10 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 148/10 zo dňa
25.05.2010, a to o uloženie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky na časti pozemku
vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5532/183, orná
pôda s výmerou 47 m2 podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu
za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa
určí
ako násobok
rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa
1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1
zásad, minimálne vo výške 300,00 € ; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je
40,00 €/m2.

číslo: 566/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Kráľa 179/30, o rozšírenie
vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa 26.08.2014, a to
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II.

o uloženie inžinierskych sietí – prípojky plynu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou 91
m2 a 7056/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2 v rozsahu približne 3 m2,
odporúča MsZ
schváliť rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa
26.08.2014, a to o uloženie inžinierskych sietí – prípojky plynu na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/116, orná
pôda s výmerou 91 m2 a 7056/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS –
80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky
ochranného pásma po každej strane a ceny
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2
a s podmienkou, že prípojka nezasiahne do telesa cestnej komunikácie.

číslo: 567/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Moniky Carrington, trvalý pobyt Prievidza, Koncová ulica 552/50,
o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu o 3 mesiace, t. j. do 12.01.2016;
geometrický plán je v štádiu vypracovania (zriadenie vecného bremena bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 352/14 zo dňa 26.08.2014; Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá dňa 12.11.2014);
II.
odporúča primátorke mesta
vyhovieť žiadosti Ing. Moniky Carrington, trvalý pobyt Prievidza, Koncová ulica 552/50,
o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 12.01.2016.
číslo: 568/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Stanislava Veľkého, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská č. 77, v zast. Ing.
Magdalénou Hromníkovou, trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 535/8, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo
vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1, ostatné plochy
s výmerou 4714 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – STL pripojovací plynovod SO
01 k pozemku parc. č. 351/1 a k existujúcemu rodinnému domu na parc. č. 351/2 (súpis.
č. 398), predpokladaný rozsah vecného bremena 3 m + ochranné pásmo,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1, ostatné plochy
s výmerou 4714 m2
právo uloženia inžinierskych sietí – STL pripojovací plynovod SO
01 k pozemku parc. č. 351/1 a k existujúcemu rodinnému domu na parc. č. 351/2 (súpis.
č. 398), v prospech vlastníka nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka, a to pozemkov parcela registra C KN č. 351/1 a parcela registra C KN č. 351/2, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 116 m2 a budovy súpis. č. 398 na pozemku parc. č. 351/2, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného
pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode
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vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2 a s podmienkami:
- uloženie inžinierskych sietí – realizovať pretlakom popod komunikáciu,
- po výkope zabezpečiť obnovenie chodníka,
- počas práce neobmedziť fungovanie zastávky MHD,
- žiadateľ sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150
eur za každý deň omeškania;
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné
konanie.
číslo: 569/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom
v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec
- parcela registra C KN č. 53/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2
(predpokladaný rozsah výmere 10 m2),
- parcela registra C KN č. 109/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 m2
(predpokladaný rozsah 220 m2),
- parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m2
(predpokladaný rozsah 4 m2),
- parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 632 m2
(predpokladaný rozsah 40 m2),
- parcela registra E KN č. 110/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 687 m2
(predpokladaný rozsah 240 m2),
- parcela registra E KN č. 1166, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2515 m2
(predpokladaný rozsah 340 m2),
- parcela registra E KN č. 1226/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 515 m2
(predpokladaný rozsah o predpokladanej výmere 82 m2),
v celkovom predpokladanom rozsahu 936 m2, uloženie inžinierskych sietí - vybudovanie
zahustenia distribučnej trafostanice pre novú investičnú bytovú výstavbu a s tým spojené
uloženie zemného káblového vedenia v rámci realizácie stavby „Prievidza, Hradec:
zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“,
b) návrh na stanovenie výšky odplaty v zmysle znaleckého posudku, ktoré zabezpečí
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., spolu s porealizačným geometrickým
plánom s vyznačením rozsahu vecného bremena,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Hradec:
- parcela registra C KN č. 53/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2,
- parcela registra C KN č. 109/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 m2,
- parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m2 ,
- parcela registra EKN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 632 m2,
- parcela registra E KN č. 110/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 687 m2,
- parcela registra E KN č. 1166, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2515 m2,
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-

-

- parcela registra E KN č. 1226/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 515 m2,
uloženie inžinierskych sietí - vybudovanie zahustenia distribučnej trafostanice pre novú
investičnú bytovú výstavbu a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia
v rámci realizácie stavby „Prievidza, Hradec: zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“,
v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za
odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí
ako násobok rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych
sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za
predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2,
a za podmienok:
uloženie sietí realizovať pretlakom popod komunikáciu, aby nedošlo k porušeniu cesty,
v prípade, ak sa poruší teleso cesty – zrealizovať nový povrch asfaltu,
uzavretie zmluvy o vecnom bremene spoločne s ostatnými vlastníkmi pozemkov,
investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,
podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.

číslo: 570/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta
Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta
Prievidza.
číslo: 571/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na opravu uznesenia MsZ č. 435/15 zo dňa 10.11.2015, a to z dôvodu zmeny
výšky dotácie na obstaranie technickej vybavenosti prijatím Vyhlášky Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach
o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti
a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie
nájomného bytu,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) v časti II. písmeno c)
sa text „ spôsob financovania technickej vybavenosti nasledovne:
- dotácia 38 350,00 €
- vlastné zdroje 64 248,00 € ....“
nahrádza textom „ spôsob financovania technickej vybavenosti nasledovne:
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dotácia 38 300,00 €
vlastné zdroje 64 298,00 € ....“

b) v časti II. písmeno f)
sa text „najmenej však po dobu 30 rokov“ nahrádza textom „najmenej však po dobu 20
rokov“
c) v časti II. písmeno i)
sa text „ SO 02 – Komunikácia, chodník a odstavné plochy“ nahrádza textom „SO 02.1 Komunikácia a chodník SO 02.2 - Odstavné plochy“
d) v časti II. písmeno j)
sa text „SO 02 – Komunikácia, chodník a odstavné plochy 52 691,32 €“ .....
„SO 09 – Príprava územia 8 827,23 €“
nahrádza textom „SO 02.1 – Komunikácia a chodník 39 756,07 €
SO 02.2 - Odstavné plochy 12 935,24 €“
„SO 09 – Príprava územia 8 827,24 €“

e) v časti II. písmeno l)
sa text „ ..... a vo výške 64 248,00 € na obstaranie technickej vybavenosti .....“
nahrádza textom „ ..... a vo výške 64 298,00 € na obstaranie technickej vybavenosti .....“
číslo: 572/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
dôvodovú správu k povoleniu vjazdu cyklistov do pešej zóny v centre mesta a na
Námestie slobody v Prievidzi,
II.
odporúča primátorke mesta
povoliť vjazd cyklistov do pešej zóny v centre mesta a na Námestie slobody v Prievidzi
s výnimkou vjazdu po Ulici Š. Moyzesa v Prievidzi s účinnosťou od 1. 1. 2016.
číslo: 573/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavka na zabezpečenie stojanu na vence, ktorý sa bude využívať pri pietnych
aktoch kladenia vencov na Námestí slobody v Prievidzi,
II.
ukladá konateľovi TSMPD, s.r.o.
zabezpečiť stojan na vence, ktorý sa bude využívať pri pietnych aktoch kladenia vencov
prevažne na Námestí slobody v Prievidzi.
číslo: 574/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018;
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
s pripomienkami MsR na rok 2016:
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- znížiť finančné prostriedky na bežných výdavkoch v celkovej výške 3 000 € v
Programe 16 Administratíva, Podprogram 1 Administratíva, a to na položke 1 Mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 200 € a na položke 2 Poistné a príspevky
do poisťovní vo výške 800 € a zaradiť ich na bežné výdavky v sume 3 000 € v Programe
13 Sociálne služby, Podprogram 14 Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov –
Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta;
- znížiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 5 000 € v Programe
7 Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií, položka 4 Parkovisko
v predstaničnom priestore v Prievidzi–realizácia a zaradiť ich na kapitálové výdavky v
sume 5 000 € v Programe 7 Komunikácie, Podprogram 2 Výstavba miestnych
komunikácií, na novú položku 17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie
plochy pri cintoríne Mariánska ul.;
- znížiť finančné prostriedky na kapitálových výdavkoch vo výške 20 000 €
v Programe 9 Vzdelávanie, Podprogram 4 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie,
položka 4 Centrum voľného času – Plán údržby a investícií a zaradiť ich na kapitálové
výdavky v sume 20 000 € v Programe 12 Prostredie pre život, Podprogram 9 Detské
a športové ihriská na verejných priestranstvách, položka 4 Skate park – projekt
a realizácia.
MsR odporúča MsZ schváliť
Celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 takto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

29 265 991 €
24 493 050 €
2 184 390 €
2 588 551 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

29 265 991 €
23 494 250 €
4 371 367 €
1 400 374 €

MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 takto:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

26 176 805 €
24 984 605 €
732 200 €
460 000 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

26 176 805 €
23 763 747 €
1 268 721 €
1 144 337 €

MsZ schvaľuje celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 takto:
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Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

26 095 295 €
25 345 295 €
250 000 €
500 000 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

26 095 295 €
23 917 622 €
1 151 800 €
1 025 873 €

Pričom príjmy a výdavky programových rozpočtov mesta na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné
v zmysle § 9 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení;
b) použitie peňažných fondov mesta v roku 2016
- z Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 52 287 € z nedočerpaných
prostriedkov za vyseparovaný odpad, na kapitálové výdavky vo výške 10 175 €
z nedočerpaných prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov, na kapitálové
výdavky vo výške 67 648 € na rekonštrukciu strechy a strešných rozvodov na
telocviční ZŠ S.Chalupku, na kapitálové výdavky vo výške 20 000 € na dokončenie
zateplenia severnej strany budovy ZUŠ a na časť splátky úveru vo výške 11 816 €
Sociálne bývanie D-blok;
- z Fondu rozvoja bývania na splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške
12 800 €, na splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB vo výške 12 000 € a na časť kúpy
technickej vybavenosti k 3. bytovému domu vo výške 15 200 €;
c) prijatie Návratnej finančnej výpomoci od Prievidza Invest, s.r.o. vo výške
990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2016, ktoré budú použité na financovanie
investičných akcií mesta v roku 2016;
III.

odporúča MsZ splnomocniť primátorku mesta
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia návratnej finančnej výpomoci a o podmienkach
poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku
2016.

číslo: 575/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej v zmysle § 9a, ods. 2 Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo dňa 10.11.2015 na
prenájom dočasne prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť, nebytový priestor
školského bufetu v areáli Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza, súpisné č.
10554, v rozsahu výmery 14 m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č.
2788/2, zapísaný na LV č. 8484 pre mesto v k. ú. Prievidza,
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. Predložený súťažný návrh spoločnosti
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II.

III.

RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, IČO:50037757,
DIČ:1030022092, spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže;
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú Základnou školou, Mariánska ul. 554/19, Prievidza
dňa 16.11.2015 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo
dňa 10.11.2015 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložila spoločnosť RADEMAR,
s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, IČO:50037757, DIČ:1030022092,
žiada štatutárneho zástupcu Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza, riaditeľku
školy, uzavrieť nájomnú zmluvu so spoločnosťou RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa
427/26, 972 01 Bojnice, IČO:50037757, DIČ:1030022092, ktorej súťažný návrh na
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej ZŠ
Mariánska ul. 554/19, Prievidza dňa 16.11.2015 v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č.439/15 zo dňa 10.11.2015 bol vyhodnotený ako vhodný
s podmienkami:

1. účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie a
dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy
2. doba nájmu - nájom na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2018 (tri roky)
s možnosťou výpovede bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace,
3. nájomné - vo výške 40 € mesačne,
4. cena za energie - elektrická energia podľa technickej dokumentácie zariadení
umiestnených v prenajímaných priestoroch; kúrenie a voda v zmysle
kalkulačného listu vypracovaného certifikovaným energetikom,
5. úhrada nájomného a energií – mesačne v zmysle vystavenej faktúry,
6. platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania stravovacích služieb,
7. víťaz súťaže sa zaväzuje predložiť projektovú dokumentáciu zariadení
umiestnených v prenajímaných priestoroch z dôvodu určenia výšky ceny za
spotrebované energie do 10 kalendárnych dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy.
číslo: 576/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023),
II.
odporúča MsZ
schváliť Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) ako otvorený dokument
s možnosťou aktualizácie so zapracovaním pripomienok.
(Pripomienky k Programu rozvoja mesta Prievidza tvoria prílohu č. 1 uznesení MsR).
číslo: 577/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého,
č. ÚZPF: 878/1-2,Prievidza, A. Hlinku, premiestnenie na Námestie slobody a
reštaurovanie“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF“
878/1-2 A. Hlinku, premiestnenie na Námestie slobody a reštaurovanie“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 443 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.
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číslo: 578/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti... “
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti...“
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 579/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o vhodnom súťažnom návrhu na uzavretie
nájomnej zmluvy nebytového priestoru v areáli ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza,
súpisné č. 10416 v rozsahu výmery 9m2, nachádzajúci sa na pozemku parcela registra
C KN č. 1940/26, na účel prevádzkovania školského bufetu;

II.

III.

1.
2.
3.
4.
5.

b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy
nebytového priestoru – školského bufetu v ZŠ Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza, súpisné
č. 10416 od spol. RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice,
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú Základnou školou, Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi
dňa 11.11.2015 na základe uznesenia MsZ č. 443/15 zo dňa 10.11.2015 ako úspešnú,
vhodný súťažný návrh predložila spoločnosť RADEMAR, s.r.o. – obchodné meno, so
sídlom Bojnice, Ul. Janka Kráľa 427/26,
žiada štatutárneho zástupcu Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi,
riaditeľku školy, uzavrieť nájomnú zmluvu so spoločnosťou RADEMAR, s.r.o., Ul. Janka
Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, ktorej súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej Základnou školou, Ul. Rastislavova 416/4 v
Prievidzi dňa 11.11.2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 443/15 zo dňa 10.11.2015 bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie
a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy,
nájomné - vo výške 20,00 €/mesiac a energie 20,00 €/mesiac,
úhrada nájomného a energií – jedenkrát mesačne v zmysle vystavenej faktúry,
doba nájmu - určitá od 1.1. 2016 do 31.12.2018 (tri roky) s trojmesačnou výpovednou
lehotou aj bez udania dôvodu.
platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania služieb rýchleho občerstvenia
v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

číslo: 580/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu mesta Prievidza za rok 2014,
II
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Konsolidovanú výročnú správu mesta Prievidza za rok 2014.
číslo: 581/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2016,
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II.

odporúča MsZ
zobrať na vedomie termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2016.

číslo: 582/15
Mestská rada
I.
ukladá právnej kancelárii
preveriť možnosti obmedzenia prevádzkových hodín reštaurácie R-PUB nachádzajúcej
sa v Prievidzi na Ul. Matice slovenskej 14 a možnosti vykonania právnych krokov vo veci
poškodzovania cudzieho majetku zákazníkmi reštaurácie.
číslo: 583/15
Mestská rada
I.
ukladá prednostovi MsÚ
zabezpečiť doručenie zápisníc zo stretnutí obyvateľov s vedením mesta a poslancami
z obdobia jeseň 2015 predsedom VVO.
číslo: 584/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavku na dovybavenie učebne výtvarného odboru ZUŠ Ľ. Stančeka v Prievidzi
v zmysle materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZUŠ platného od 1. 9. 2015,
II.
odporúča primátorke mesta
zabezpečiť dovybavenie učebne výtvarného odboru ZUŠ Ľ. Stančeka v Prievidzi
v zmysle materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZUŠ platného od 1. 9. 2015 v závislostí od finančných možností rozpočtu
mesta.
číslo: 585/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
dôvodovú správu k vstupu do siete miest CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. –
nezisková organizácia, podpora v oblasti mobility s aktuálnou možnosťou čerpania
prostriedkov z fondov IROP.
číslo: 586/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul.M. Hodžu 7/A,
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici M.Hodžu - na pozemku parcela
registra C KN č. 1932, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51 m2.
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok
mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 1932, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 21 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre
zákazníkov v čase prevádzkových hodín;
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ
vytvorí parkovacie plochy, ktoré bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný

16

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
- za podmienok – nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou pre Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul.
M. Hodžu 7/A.
číslo: 587/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Giuseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany,
Budovateľská ulica 305/79, o zmenu umiestnenia vonkajšieho sedenia v k. ú. Prievidza na časti pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 7 m2,
b) informáciu, že dňa 20.11.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2, pred stánkom rýchleho občerstvenia vo vlastníctve
žiadateľa,
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí,
- a to za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou, pre Giuseppe Farenga, SEPLACK, s miestom
podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79.
číslo: 588/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, Dušana Drnaja
a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza a Mariána Hanáka
a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, o nájom, resp. kúpu
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 30, ostatné plochy v rozsahu výmery 18
m², na účel prístavby terasy k bytového domu, v ktorom sú žiadatelia vlastníkmi bytov,
II.
neodporúča MsZ
schváliť
a) nájom majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosť – časť pozemku parcela C KN č. 30,
ostatné plochy v rozsahu výmery 18 m²,
b) predaj majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosť – časť pozemku parcela C KN č. 30,
ostatné plochy v rozsahu výmery 18 m2
pre Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, Dušana Drnaja
a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza a Mariána Hanáka
a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, na účel prístavby terasy
k bytového domu.
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číslo: 589/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3,
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici energetikov - na pozemku parcela
registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok
mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre
zákazníkov v čase prevádzkových hodín;
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ
vytvorí parkovacie plochy, ktoré bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
- za podmienok – nájomného vo výške 2,50 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou pre MUDr. Silviu Hrnkovú, miesto podnikania Prievidza,
Svätoplukova ulica 12/3.
číslo: 590/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ponuku Mariána Mihálku a Kataríny Mihálkovej, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Poľná
č.72, na predaj pozemku pod mestskou komunikáciou na Veľkonecpalskej ulici v k.ú.
Prievidza, parcela registra E KN č. 31/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 m2,
v celosti, zapísaného na LV č. 10 660 za symbolickú kúpnu cenu 1€ z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania pozemku (ponúkaný pozemok zasahuje pod cestu),
II.
odporúča MsZ
schváliť kúpu pozemku pod mestskou komunikáciou na Veľkonecpalskej ulici v k.ú.
Prievidza, vo vlastníctve Mariána Mihálku a Kataríny Mihálkovej, spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Poľná č.72, parcela registra E KN č. 31/1, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 19 m2, v celosti, zapísaného na LV č. 10 660, za cenu 1€, z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
číslo: 591/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach č. 13, o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra C KN č.
5532/60, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 268 m2, a to v ½, na záhradkárske účely.
Spoločnosť Patria I., s. r. o. Prievidza ako spoluvlastník predmetnej nehnuteľnosti mestu
písomne oznámila, že nevyužije svoje predkupné právo v prospech žiadateľa,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok
mesta, nehnuteľnosť v k.
ú. Prievidza, spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 5532/60,
trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 268 m2, a to v ½ , na záhradkárske účely, za
cenu 60,00 €/m2, pre Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach č. 13,
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b) spôsobom predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný
pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude
zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby –
správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 592/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4 o zámenu
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou 5 m2
a parcela registra C KN č. 3617/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,
pozemky spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok parcela registra C
KN č. 3602/5, orná pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený,
odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod
č. 784/2015, pozemok je vo vlastníctve mesta. Pozemky vo vlastníctve žiadateľa
s výmerou 7 m2 sa nachádzajú pod telesom cesty (cesta je vo vlastníctve mesta),
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou 5 m2
a parcela registra C KN č. 3617/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,
pozemky spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok parcela registra
C KN č. 3602/5, orná pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený,
odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod
č. 784/2015 pre Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4
s tým, že kupujúci doplatí kúpnu cenu za rozdiel vo výmere pozemkov, a to 20,00 €/m2;
b) spôsobom zámeny pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
žiadaný pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
bude zabezpečovať namiesto mesta
podľa
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné
služby – správu a údržbu verejnej zelene a mesto sa stane vlastníkom pozemkov, na
ktorých sa nachádza teleso cesty v jeho vlastníctve.
číslo: 593/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom,
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej, trvalý pobyt
Ružová 101/24, Prievidza o zníženie odporučenej kúpnej ceny za nehnuteľnosti –
pozemky parcela C KN č. 8071/2 a 8069/2 spolu s v rozsahu výmery 163 m² ako
pozemky bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov,
II.
mení
uznesenie MsR č. 467/15 zo dňa 23.09.2015 takto:
v časti II. písm. a ) sa text „40,00 €/m²“ nahrádza textom „25,00 €/m²“.
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číslo: 594/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti LEGARDE s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4, o kúpu
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel registra C KN č. 370/20, zastavané plochy
a nádvoria, 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24, zastavané plochy
a nádvoria a č. 370/4, orná pôda, pozemky spolu v rozsahu výmery 7 000 m², na
účel vybudovania logistického centra. Spoločnosť ponúka kúpnu cenu 9,00 €/m2,
nakoľko ďalšie náklady na dotiahnutie IS budú vysoké,
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, z parciel registra C KN č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria, 8119/28,
zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria a č. 370/4, orná
pôda, pozemky spolu v rozsahu výmery 7 000 m², pre spoločnosť LEGARDE s. r. o., so
sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4, na účel vybudovania logistického centra.
číslo: 595/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na predaj časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel registra C KN č.
370/20, zastavané plochy a nádvoria, 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24,
zastavané plochy a nádvoria a č. 370/4, orná pôda, pozemky spolu vo výmere podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, na podnikateľské účely v zmysle
územného plánu,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza,
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel registra C KN č. 370/20,
zastavané plochy a nádvoria, 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, č. 542/24,
zastavané plochy a nádvoria
a č. 370/4, orná pôda, pozemky spolu vo výmery podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, vedených na liste vlastníctva č. 1, formou
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu,
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,00 €/m2,
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. víťaz súťaže vybuduje na vlastné náklady prístupovú účelovú komunikáciu v rozsahu
podľa zamerania geometrickým plánom
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
b) udelenie súhlasu mesta s vybudovaním prístupovej účelovej komunikácie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta, parcela registra C KN č. 370/3, 370/4, 542/6 a č.
542/1 v rozsahu podľa skutočného zamerania geometrickým plánom.
číslo: 596/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Valentti, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 45A, o kúpu
časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parciel registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy
a nádvoria a č. 3978/8, ostatné plochy, spolu v rozsahu výmery 200 m², na
účel vybudovania dizajnového štúdia, predaj nábytku a dekorácií;
II.
neodporúča MsZ
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schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parciel
registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy a nádvoria a č. 3978/8, ostatné plochy, spolu
v rozsahu výmery 200 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre
spoločnosť Valentti, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 45A, na
účel vybudovania dizajnového štúdia, predaj nábytku a dekorácií.
číslo: 597/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VIP invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17,
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, novovytvorené pozemky parcely registra C KN
na základe Geometrických plánov č. 348/2014 a č. 166/2015, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou spolu 47 m², na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
zastavaných stavbou vo vlastníctve spoločnosti;
II.
neodporúča MsZ
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, novovytvorené pozemky
parcely registra C KN na základe Geometrických plánov č. 348/2014 a č. 166/2015,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou spolu 47 m², pre spoločnosť VIP invest, s.r.o.,
so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve spoločnosti.
číslo: 598/15
Mestská rada
I.
ukladá prednostovi MsÚ
zabezpečiť vykonanie Štátneho stavebného dohľadu na stavbu, ktorej časť sa
nachádza aj na novovytvorených pozemkoch, parcely registra C KN odčlenených
Geometrickými plánmi č. 348/2014 a č. 166/2015, pozemky spolu s výmerou 47 m² a
nepovoliť kolaudáciu celej stavby, pokiaľ vlastník stavby neodstráni schodisko
nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
číslo: 599/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o vypracovaní znaleckých posudkov ohodnocujúcich byty na Ulici M.
Falešníka 14 v Prievidzi.
číslo: 600/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mateja Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a Jolany
Bartošovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza o kúpu nehnuteľností –
bytu č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného
na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3481/179569 na
pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadatelia užívajú na základe nájomnej zmluvy.
Žiadatelia žiadajú zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach po dobu 5 rokov.
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – byt č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14
bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu
7 280 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených v jednej čiastke na účet mesta
a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po
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dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3481/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969
za cenu 4,98 €/m², pre Mateja Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza
a Jolanu Bartošovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza do podielového
spoluvlastníctva, každému v podiele ½,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej
zmluvy.
číslo: 601/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ingrid Brandovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 36 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľ užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov.
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – byt č. 36 na 3. poschodí vo vchode č. 14
bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu
6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených v jednej čiastke na účet mesta
a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po
dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969
za cenu 4,98 €/m², pre Ingrid Brandovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14,
Prievidza,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe
nájomnej zmluvy.
číslo: 602/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ivety Sumanovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3476/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľ užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov;
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – byt č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14
bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu
6 650 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených v jednej čiastke na účet mesta
a zvyšných 50 % s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov
a spoluvlastnícky podiel 3476/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98
€/m², pre Ivetu Sumanovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
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zreteľa, odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe
nájomnej zmluvy.
číslo: 603/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Samuela Voleka, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľ užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľ žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – byt č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14
bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu
6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaný mesačne po
dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969
za cenu 4,98 €/m², pre Samuela Voleka, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14,
Prievidza,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej
zmluvy.
číslo: 604/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Kláry Lúčanovej a manžela, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku
č. 691/41, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN
č. 4855, záhrada s výmerou 31 m2, na účel rozšírenia záhrady. Žiadatelia uviedli, že
pozemok je oplotený,
b) informáciu, že dňa 20.11.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, uvedenej v
písm. a) bod I. tohto
uznesenia, na účel rozšírenia
záhrady, pre Kláru
Lúčanovú a manžela, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 691/41,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 4855, záhrada s výmerou 31 m2, v celosti,
na účel rozšírenia záhrady, za cenu 20,00 €/m2, pre Kláru Lúčanovú a manžela,
spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 691/41, spôsobom predaja pozemku
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že
žiadaný pozemok je dlhodobo oplotený, susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g)
zákona
č.
369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene.
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číslo: 605/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
opätovnú ponuku na predaj pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej,
trvalý pobyt Prievidza, Bottova ulica č. 44/4, zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 –
EKN parc. č. 688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2, EKN parc. č. 690, ostatná plocha
s výmerou 65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) požiadavku vlastníčky pozemku o navýšenie
kúpnej ceny z 5,00 €/m2 na 12,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov,
II.
neodporúča MsZ
schváliť kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt
Prievidza, Bottova ulica č. 44/4, zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 – EKN parc. č.
688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2, EKN parc. č. 690, ostatná plocha s výmerou
65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) za kúpnu cenu 12,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov.
číslo: 606/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na opravu opisovej chyby v uznesení Mestského zastupiteľstva č. 464/15 zo dňa
10.11.2015, ktorým bolo schválené vypovedanie platnej nájomnej zmluvy, medzi
mestom Prievidza a JUDr. Kohajdovou, účelom ktorej bol nájom dvoch parkovacích
miest na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2059/1 v rozsahu výmery 24 m²,
nachádzajúci sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 464/15 zo dňa 10.11.2015 takto:
v časti II. sa text: ... „Nájomnej zmluvy č. 18/2009“ nahrádza textom: „Nájomnej zmluvy
č. 36/2007“.
číslo: 607/15
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu architekta mesta o výsledkoch pracovného stretnutia so spol. LKKH, s.r.o.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 1. 12. 2015
od 556 do 607

................................................
JUDr. Martin Lukačovič
overovateľ I.

..................................................
Július Urík
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 2. 12. 2015
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