UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 22. 10. 2018
od 497 do 503

497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

Vyhodnotenie uznesení MsR
Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste
Prievidza na zimné obdobie 2018 – 2019
Informatívna správa – Banícky jarmok 2018
Informácia o koncepcii rozvoja letiska v Prievidzi
Žiadosť J. Mäsiara o prenájom priestoru Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke na politické
účely
Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, o nájom časti pozemkov na Námestí slobody
Žiadosť Zelený bicykel o. z., o rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy č. 33/17
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 22. 10. 2018
od 497 do 503
číslo: 497/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie uznesení MsR;
II.
sleduje uznesenia:
rok 2000: 241/II.
rok 2014: 114/III.,
rok 2015: 109/II.a)b), 112/II., 530/III.,
rok 2016: 97/IV., 220/II., 360/I., 549/I., 598/III.,
rok 2017: 24/III., 49/III., 78/II., 87/III., 92/III., 156/II., 161/II., 269/III., 272/I., 309/II.,
313/II., 533/III., 608/II.
rok 2018: 96/II, 100/II., 141/III., 175/II., 292/III., 302/I., 347/II., 349/II., 384/I., 385/I.,
386/I.,487/III.
III.

IV.

vypúšťa zo sledovania uznesenia:
rok 2014: 114/II.b), 465/III.
rok 2015: 393/II.III.
rok 2017: 299/II.
rok 2018: 50/II., 97/II., 207/II., 217/I., 401/II., 403/II., 405/II., 408/I., 419/II.III., 452/II.,
468/I., 473/III.
ruší uznesenie:
rok 2012: 360/IV.

číslo: 498/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Plán organizačného zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v meste
Prievidza na zimné obdobie 2018 - 2019.
číslo: 499/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Informatívnu správu – Banícky jarmok 2018,
II.
odporúča primátorke mesta
zachovať termín konania Baníckeho jarmoku v budúcich rokoch - druhý septembrový
víkend.
číslo: 500/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o koncepcii rozvoja letiska v Prievidzi,
b) informáciu o záujme Aeroklubu Prievidza o majetkovoprávne usporiadanie
nehnuteľností – teleso komunikácie vedúcej na letisko a pozemku pod komunikáciou
(„stará cesta na letisko“) predloženú Ľubošom Jánošíkom, riaditeľom Aeroklubu
Prievidza,
II.
ukladá prednostovi MsÚ
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III.

IV.

preveriť vlastníctvo nehnuteľností – komunikácie vedúcej na letisko a pozemku pod
komunikáciou na Letiskovej ulici v Prievidzi (stará prístupová cesta na letisko),
ukladá prednostovi MsÚ
hľadať alternatívne možnosti využitia komunikácií na území mesta Prievidza pre
korčuliarov,
súhlasí
so zámerom odpredať nehnuteľnosti - teleso komunikácie vedúcej na letisko a pozemok
pod komunikáciou na Letiskovej ulici v Prievidzi - občianskemu združeniu Aeroklub
Prievidza za účelom podpory rozvoja letiska v Prievidzi (stará prístupová cesta na
letisko) .

číslo: 501/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jána Mäsiara, Remeselnícka 603/72, Prievidza o prenájom priestoru
Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke dňa 6.11.2018 za účelom predvolebného mítingu za
poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi,
b) informáciu, že v zmysle IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza čl.
5 ods. 5.2.1 písm. d) akýkoľvek nájom majetku mesta politickým stranám, organizáciám,
hnutiam a na politické akcie, o ktorom rozhoduje primátor mesta, resp. štatutárny orgán
mestskej organizácie, podlieha vždy predchádzajúcemu schváleniu MsZ,
c) informáciu, že najbližšie rokovanie MsZ je plánované na deň 26. 11. 2018,
II.
neodporúča primátorke mesta
zvolať rokovanie MsZ za účelom prerokovania žiadosti Jána Mäsiara, Remeselnícka
603/72, Prievidza o prenájom priestoru Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke pred
rokovaním MsZ, ktoré je v zmysle harmonogramu plánované na deň 26. 11. 2018.
číslo: 502/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom Nová 598/22, Kanianka, IČO:
37228382 o nájom častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza, nachádzajúcich sa
na Námestí slobody v Prievidzi, parcela C KN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo
výmere 240 m2 na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Green box,
II.
odporúča primátorke mesta
zverejniť zámer mesta Prievidza prenajať prebytočný majetok mesta – časti
nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza, nachádzajúcich sa na Námestí slobody
v Prievidzi:
- parcela C KN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 370m2 a
- parcela C KN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 859m2,
spolu vo výmere 240 m2 pre Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom Nová 598/22,
Kanianka, IČO: 37228382, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni
Greenbox, za nájomné určené smernicou IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta (na obdobie od 15.4. do 15.10. 0,05 €/m2 /deň a na obdobie od 16.10. do 14.4.
0,02 €/m2 /deň), na dobu neurčitú, s 2 mesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 503/18
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Zelený bicykel o.z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, o rozšírenie predmetu
nájmu Nájomnej zmluvy č. 33/17 o nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela
registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria, na účel osadenia servisného
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II.

cyklostojanu financovaného z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
v celkovom počte 1 ks, v rozmeroch 270 x 340 mm,
odporúča primátorke mesta
zverejniť zámer mesta Prievidza
a) prenechať do dlhodobého nájmu – na dobu neurčitú dočasne prebytočný majetok
mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5345/1,
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 1 m2, nachádzajúci sa na Ceste Vl.
Clementisa, pre Zelený bicykel o. z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, na účel
osadenia servisného cyklostojanu pre verejnosť v celkovom počte 1 ks, v rozmeroch 270
x 340 mm,
b) spôsobom nájmu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadateľ na pozemku vybuduje
servisný cyklostojan, slúžiaci 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,
c) s podmienkou dočasnej demontáže
cyklostojanu pred
realizáciou akcie
„Rekonštrukcia pešej zóny na Ul. K. Novackého v Prievidzi“ a jeho premiestnenia na
miesto určené v projekte pešej zóny a podmienkou rozšírenia predmetu Nájomnej
zmluvy č. 33/17 formou dodatku k nájomnej zmluve, bez zmeny výšky nájomného.

...............................................
Ing. Jozef Polerecký
overovateľ I.

..................................................
Katarína Čičmancová
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 22. 10. 2018
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