
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                             

 

  
Zoznam uznesení 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 29. 5. 2012 

od  122 do 153 
 
122. Zloženie návrhovej komisie 
123. Program MsZ v Prievidzi na deň 29. 5. 2012 
124. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania 

plagátov na území mesta Prievidza 
125. Interná smernica č. 70 – Štatút rady mladých 
126. Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2011 
127. Správa o činnosti SMMP, s. r. o., za rok 2011 
128. Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2011 
129. Výročná správa spol. BIC Prievidza, s. r. o., za rok 2011 
130. Žiadosť spol. BAUTECH, s. r. o., o kúpu častí pozemku 
131. Žiadosť spol. SLOVTAIN, s. r. o., o kúpu pozemku 
132. Žiadosť spol. SLOVTAIN, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
133. Zrušenie vecného bremena s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných rozvodov 

v objekte na Lúčnej ulici v Prievidzi 
134. Žiadosť spol. TELECOMPROJECT, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
135. Žiadosť Ing. M. Peteju a manž. o kúpu pozemku 
136. Zmena uzn. MsZ č. 273/11 z dôvodu predloženia dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej 

zmluvy č. 36/07 Ing. Karlom Čukom 
137. Žiadosť OZ – Združenie prirodzeného života a výchovy – ĽALIA o kúpu nehnuteľností 
138. Žiadosť E. Moždžena o kúpu časti pozemku 
139. Žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka o kúpu časti pozemku 
140. Žiadosť D. Plevkovej o kúpu nehnuteľností – budovy a pozemku 
141. Žiadosť Ing. Ladislava Centára – S. C. S. o kúpu časti pozemku 
142. Žiadosť spol. PTH, a. s., o kúpu technologických zariadení odovzdávajúcej stanice tepla 
143. Žiadosť Martina Stašjaka a Márie Stašjakovej o zriadenie vecného bremena 
144. Žiadosť Ing. A. Šnircovej o zriadenie vecného bremena 
145. Udelenie súhlasu pre Ing. A. Šnircovú na prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami 

cez pozemok vo vlastníctve mesta 
146. Nájom  nehnuteľnosti – časti pozemku pre Vieru Hofferovú 
147. Ponuka Ing. Jozefa Cibuľku na predaj pozemku mestu Prievidza  
148. Príloha č. 1 k IS č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám 
149. Zrušenie uzn. MsZ č. 178/11 a stanovenie platu primátorky mesta 
150. Zrušenie uzn. MsZ č. 179/11 a stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta 
151. Zrušenie uzn. MsZ č. 109/11 a stanovenie platu hlavnej kontrolórke mesta 
152. Poslanecký návrh Mgr. art. Antona Bakytu na zverenie do správy ZUŠ  pozemok pre 

potreby parkovania školy  
153. Poslanecký návrh Heleny Dadíkovej na udelenie Ceny mesta Prievidza Andrejovi 

Sekerovi 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 29. 5. 2012 
od  122 do 153 

 
číslo: 122/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Ing. Branislav Bucák – predseda, Mgr. Ružena 
Dlábiková –  členka, Ing. Peter Petráš – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Ing. Branislav Bucák – predseda, Mgr. Ružena Dlábiková –  
členka, Ing. Peter Petráš – člen. 

 
číslo: 123/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 5. 2012; 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 5. 2012. 
 

číslo: 124/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania 
plagátov na území mesta Prievidza, 

II. schvaľuje   
Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na 
území mesta Prievidza. 

 
číslo:  125/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice č. 70 –  Štatút rady mladých,  
II. schvaľuje  
 Internú smernicu č. 70 – Štatút rady mladých s pripomienkami:  

- v Čl. 3 ods. 3  v písmene c) sa text „1 zástupca za základné školy“ vypúšťa a nahrádza 
textom: „2 zástupcovia za základné školy“; v písmene f) sa text „1 zástupca za umelecké 
kolektívy... “ vypúšťa a nahrádza textom „ 2 zástupcovia za umelecké kolektívy ... “;  

- v Čl. 4 ods. 6 sa dopĺňa písmeno f) s textom „zánikom trvalého pobytu v meste Prievidza“ 
a písmeno g) s textom „zánikom rady mladých“. 
 

číslo: 126/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2011. 
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číslo: 127/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov za rok 2011. 

 
číslo: 128/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2011. 
 
číslo:  129/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Výročnú správu spoločnosti BIC Prievidza, s. r. o., za rok 2011. 
 
číslo:  130/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť   spoločnosti   BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. E. M. Šoltésovej              
č. 227,  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza,  z neknihovanej PK parcely  č. 2227/2, iné 
plochy vo výmere 16 m2, na účel vytvorenia parkoviska pre osobné automobily pred 
administratívnou budovou vo vlastníctve spoločnosti,  

II.   schvaľuje   
a)  zámer   mesta   Prievidza   predať pozemok   v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 1460/6, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, z neknihovanej PK parcely č. 2227/2, 
odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2011, na účel vytvorenia parkoviska pre osobné 
automobily pred administratívnou budovou vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu 51,782 €/m2, 
pre spoločnosť BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, s tým, že  spoločnosť už 
uhradila v zmysle Kúpnej zmluvy č. 43/01 zo dňa 04.12.2001 za časť predmetného 
pozemku vo výmere 14 m2 kúpnu cenu vo výške 724,95 € (21 840,- Sk – uhradená dňa 
18.12.2001), s podmienkou vybudovania chodníka, ktorý fyzicky oddelí parkovisko 
a jestvujúcu cestu; 
b)  spôsob  predaja   pozemku  v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 1460/6,   zastavané plochy      
a nádvoria   vo výmere  30 m2, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o 
 majetku   obcí  v  znení   neskorších   predpisov,   nakoľko  ide  o  dôvod  hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k susediacim  nehnuteľnostiam  vo   vlastníctve   spoločnosti,   ktorá   sa  oň   riadne 
stará,  vytvorí  parkovacie   miesta   a zároveň   vybuduje chodník, čím v zmysle § 4 ods. 
3,   písm. f) a g) zákona  č. 369/90 Zb.  zabezpečuje  namiesto  mesta verejnoprospešné 
služby  a vytvára  bezproblémový  pohyb  a vhodné  podmienky  obyvateľom mesta. 

 
číslo:  131/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spol. SLOVTAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m², na účel 
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majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,  

II.  schvaľuje   
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 
1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m²,  za cenu 250,00 €/m2, pre spoločnosť 
SLOVTAIN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, na účel  majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
b) spôsob  predaja nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná 
plocha vo výmere 41 m² ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
možno prevádzaný pozemok považovať za taký, ktorý svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a nie je vhodné tento previesť na tretie osoby, ani 
účelné ponechať v majetku mesta. 

 
číslo: 132/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. SLOVTAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch parcela č. 1944/21, ostatná plocha vo výmere 114 m² 
a parcela č. 1944/22, ostatná plocha vo výmere 695 m² s právom cesty, na účel prístupu 
zásobovacím vozidlám pre prevádzku polyfunkčného objektu súpisné č. 2724 na parcele 
č. 1944/7 vo vlastníctve žiadateľa,  

II. neschvaľuje  
 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela č. 1944/21, ostatná plocha vo výmere 
114 m² a parcela č. 1944/22, ostatná plocha vo výmere 695 m² na účel prístupu 
zásobovacím vozidlám pre prevádzku polyfunkčného objektu na parcele č. 1944/7 vo 
vlastníctve spol. SLOVTAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23. 

 
číslo: 133/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoluvlastníkov objektu bývalej prevádzkovej budovy PK-3 na zrušenie vecného 
bremena s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných rozvodov v objekte na Lúčnej 
ulici č. 12 v Prievidzi,  súp. č. 30157 (bývalá PK-3),  na pozemku v k.ú. Prievidza parc. č. 
2563, ktoré bolo zriadené vkladom do katastra nehnuteľností a zapísané ako ťarcha na 
liste vlastníctva č. 8821; 

II.  schvaľuje   
zrušenie vecného bremena s povinnosťou strpieť umiestnenie horúcovodných rozvodov 
v objekte na Lúčnej ulici č. 12 v Prievidzi,  súp. č. 30157 (bývalá PK-3),  na pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č.2563, ktoré bolo zriadené vkladom do katastra nehnuteľností 
a zapísané ako ťarcha na liste vlastníctva č. 8821. 

 
číslo: 134/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  TELECOMPROJECT, spol. s r.o., Bratislava, zastupujúcej investora 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, o zriadenie vecného bremena  s právom uloženia 
inžinierskych sietí – zemného telefónneho kábla a zemných telefónnych prípojok na 
pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 1494 na Ul. Ľ. Podjavorinskej, parc.č. 1644 na Ul. 
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A.T.Sitnianskeho, parc.č. 1683 na Ul. S.H.Vajanského a parc.č. 1596 na Východnej ulici 
v Prievidzi;  

II.     schvaľuje   
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. 
Prievidza parc.č. 1494 a parc.č. 1644 a ako užívateľa pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 
1683 a parc.č. 1596, na ktoré list vlastníctva nie je založený, a na ktorých sa nachádzajú 
komunikácie vo vlastníctve mesta Prievidza, strpieť na týchto pozemkoch a mestských 
komunikáciách umiestnenie inžinierskych sietí – zemného telefónneho kábla a zemných 
telefónnych prípojok  a strpieť vstup na tieto pozemky  v ktoromkoľvek čase za účelom 
prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv týchto inžinierskych sietí, v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka telefónnych káblov a telefónnych 
prípojok s tým, že vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel 
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a  šírky  jej  ochranného  
pásma po  oboch  stranách,  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 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je  40,00 €/m2 a s podmienkou, že investor 
sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na 
uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie 
závad, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky 
alebo chodníka, alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, 
spôsobené v dôsledku týchto závad,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý 
deň omeškania. 

 
číslo:  135/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Miroslava Peteju a manž. Evy, bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,               
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 53 m2, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne  
priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,  

II.   schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti – pozemku v  k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1,     zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, v celosti, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.      
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o dôvod       
hodný   osobitného   zreteľa     odôvodnený   tým,   že   žiadaný   pozemok   je       
oplotený,  bezprostredne priľahlý k susediacim  nehnuteľnostiam vo vlastníctve       
žiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta poskytovanie 
verejnoprospešných služieb, za cenu 20,00 €/m2, pre Ing. Miroslava Peteju a manž. Evu, 
bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,  na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku 
bezprostredne priľahlého k susediacim nehnuteľnostiam  vo vlastníctve žiadateľov.   

 
číslo: 136/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 273/11 zo dňa 27.9.2011 z dôvodu predloženia návrhu 
dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 zo dňa 09.05.2007 Ing. Karlom 
Čukom;  

II. schvaľuje  
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zmenu uznesenia MsZ č. 273/11 zo dňa 27.9.2011  takto: 
a) v časti II. schvaľuje v bode a) pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom: 
„uzavretie dohody o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 zo dňa 09.05.2007 Ing. 
Karla Čuku, Na chmeľnici 1, Bojnice a mesta Prievidza s tým, že vlastníctvo k pozemkom 
parcela č. 3256/98 a parcela č. 3256/99, spolu vo výmere 815 m² prejde na mesto 
Prievidza a kúpna cena 67 632,61 € ( 2 037 500,00 Sk) zvýšená o úrokovú sadzbu NBS  
t. j. o 4,25%  vo výške 7 319,86 € ( 220 518,00 Sk) t. j. spolu vo výške 74 952,47 €            
(2 258 018,00 Sk)  bude Ing. Karlovi Čukovi vrátená tak ako bola zaplatená, t. j. 
mesačnými splátkami v období 5. rokov, t. j. mesačne vo výške 1 249,21 € počnúc prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po zápise vlastníckeho práva k vracaným nehnuteľnostiam 
na mesto Prievidza“, 
b) v časti II. schvaľuje v bode b) sa vypúšťa text „na rok 2011 vo výške 2 499,42 €            
(2 splátky), na roky 2012,2013,2014 a 2015 vo výške 14 990,52 € na každý rok (12 
splátok) a na rok 2016 vo výške 12 492,10 € (10 splátok)“ a nahrádza sa novým textom 
„na rok 2012 vo výške 7495,26 € (6 splátok), na roky 2013, 2014,2015 a 2016 vo výške 
14 990,52 € na každý rok (12 splátok) a na rok 2017 vo výške 7495,26 € (6 splátok)“. 

 
číslo: 137/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť občianskeho združenia Združenie prirodzeného života a výchovy - ĽALIA, so 
sídlom v  Prievidzi, Ul. J. Jesenského  č. 4/6,  o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza na 
Ul. Ľ. Štúra č. 12, a to budovy zariadenia núdzového bývania, súpisné č. 20036,  na 
pozemku  parcela č. 1072 a pozemkov,  parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2, na účel 
zriadenia sídla združenia; 

II.    schvaľuje   
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12,  a to 
budovy zariadenia núdzového bývania, súpisné č. 20036,  na pozemku  parcela č. 1072 
(na LV č. 1 ako dom techniky) a pozemkov,  parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 450 m2 a parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2,  formou  
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. účel využitia:   zmiešané    územie  s  prevažne   mestskou   štruktúrou -  postupná  

funkčná  prestavba  IBV na polyfunkčné územie s  prevahou vybavenosti, služieb, 
obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania (bez výrobnej činnosti); 

2.  kúpna cena:   minimálne vo výške 159 140,00 €; 
3. termín úhrady kúpnej ceny:   do 15 dní  od  podpísania  kúpnej  zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  

 
číslo: 138/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Eduarda Moždžena, bytom Malinová č. 42, o kúpu časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, časť z parcely č. 4870/1, ostatné plochy vo výmere približne 80 m2, na účel 
modernizácie predajne pre potreby zákazníkov formou prístavby k jestvujúcemu objektu;  

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 4870/1, 
ostatné plochy vo výmere približne 80 m2.  
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číslo: 139/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka, Šípkova ul. 170/15, Kanianka o kúpu časti 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4990/1 ost.pl. vo výmere 13856 m2, ktorého vlastníkom 
je mesto Prievidza, a to za účelom vybudovania prístavby k polyfunkčnému objektu súp.č. 
1921 na parc.č. 4990/4 vo vlastníctve žiadateľov vo výmere asi 252 m2 podľa zamerania 
geometrickým plánom, 

II.    neschvaľuje  
predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 4990/1 ostatná plocha vo výmere 13856 m2, 
ktorého vlastníkom je mesto Prievidza, a to za účelom vybudovania prístavby 
k polyfunkčnému objektu súp. č. 1921 na parc.č. 4990/4 vo vlastníctve žiadateľov vo 
výmere asi 252 m2 podľa zamerania geometrickým plánom.  

 
číslo: 140/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Daniely Plevkovej, Trenčianska ul. 594/16, Nováky: 
a)  o kúpu časti nehnuteľností v k.ú. Prievidza z vlastníctva mesta Prievidza  formou 
priameho predaja, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, a to   
1. časť budovy nachádzajúcej sa v areáli materskej školy na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi,   
súp. č.  20488 na parc.č. 3888 v  rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej 
mapy; 
2. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa pod 
budovou materskej školy uvedenej v  bode 1, 
3. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa v mieste 
vstupu do budovy materskej školy uvedenej v bode 1, v rozsahu podľa vyznačenia na 
snímke z katastrálnej mapy; 
b)  o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prístupu po pozemku parc.č. 
3844/2 a časť z parc.č. 3888, k budove materskej školy súp. č. 20488 na parc.č. 3888 
v rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy;   

II.    neschvaľuje  
a) zámer mesta Prievidza predať časti nehnuteľností zo svojho vlastníctva, ktoré sa 
nachádzajú    v k.ú. Prievidza, a to: 
1. časť budovy nachádzajúcej sa v areáli materskej školy na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi,   
súp. č.  20488 na parc.č. 3888 v  rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej 
mapy; 
2. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa pod 
budovou materskej školy uvedenej v  bode 1,  
3. časť pozemku parc.č. 3888 zast.pl. vo výmere 10722 m2, nachádzajúceho sa v mieste 
vstupu do budovy materskej školy uvedenej v bode 1, v rozsahu podľa vyznačenia na 
snímke z katastrálnej mapy,  
b) zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prístupu po pozemku parc.č. 3844/2 
a časti pozemku parc.č. 3888 vo vlastníctve mesta Prievidza k budove materskej školy  
súp. č. 20488 na parc.č. 3888 v rozsahu podľa vyznačenia na snímke z katastrálnej mapy.  
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číslo: 141/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul. 
5/18,  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3796/2, ostatné plochy vo 
výmere približne 92 m², na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlažby 
a okrasné dreviny, 

II.  schvaľuje 
prevod nehnuteľnosti –  pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 3796/15, ostatné plochy vo 
výmere 92 m², odčlenená z parcely č. 3796/2 Geometrickým plánom č. 115/2012, 
v zmysle § 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 bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý na ňom vybuduje 
vzorkovú záhradu a umožní vznik nových pracovných miest, čím zabezpečí namiesto 
mesta podľa § 4 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov utváranie podmienok práce obyvateľom obce,  za cenu 40,00 €/m2, 
pre Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul. 5/18,  
na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlažby a okrasné dreviny. 
  

číslo:  142/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 
3 H, o kúpu technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1TENEKOS 
100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, ktoré sa nachádzajú  na  Ul. 
M. Rázusa č. 17 a slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody,  

II.  schvaľuje  
prevod majetku mesta, technologické zariadenia odovzdávacej stanice tepla – SO č.1 
TENEKOS 100/150 výrobné č. 101/100-150-00-02/07-717, uvedená do prevádzky v roku 
2008, ktorej vstupná hodnota je 10 500,00 € a všeobecná hodnota zariadenia na základe 
Znaleckého posudku č. 11/2012 je 5 443,20 € bez DPH a odovzdávacej stanice tepla – 
Decon WL H55W75, výrobné č. 3975, uvedená do prevádzky v roku 2009, ktorej vstupná 
hodnota je 11 250 € a všeobecná hodnota na základe znaleckého posudku č. 11/2012 je 
6 048,00 € bez DPH, ktoré sa nachádzajú v budove – zariadenia sociálnej starostlivosti 
súpisné č. 1266 na Ul. M. Rázusa č. 17, v k. ú. Prievidza, na parcele č. 5061/7 a 5061/16, 
zastavané plochy a nádvoria, v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., zabezpečuje dodávky tepla a teplej 
úžitkovej vody, čím vykonáva činnosti, ktoré ukladá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestu Prievidza, ktoré podľa § 4 ods.3 písm. g) a h) je povinné zabezpečovať 
verejnoprospešné služby a utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života 
obyvateľov mesta, ktorými sú nepochybne starší obyvatelia Zariadenia pre seniorov;   za 
cenu podľa znaleckého posudku,  pre Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom 
v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3 H.   
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číslo:  143/12  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Martina Stašjaka a Márie Stašjakovej, Jánošíkova ul. 69/3, Prievidza o zriadenie 
vecného bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, z dôvodu jediného prístupu z mestskej komunikácie 
k rodinnému domu a pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2890/1 a parc.č. 2890/2 vo 
vlastníctve žiadateľov,    

 II.     neschvaľuje  
zriadenie vecného bremena s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
2857/52 vo vlastníctve mesta Prievidza pre Martina Stašjaka a Máriu Stašiakovú, bytom 
Prievidza.  

 
číslo: 144/12 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Alice Šnircovej, Medzibriežková ul. č.  6, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2670/1 vo vlastníctve 
mesta Prievidza, z dôvodu prístupu mechanizmami k pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve žiadateľky;    

 II.     neschvaľuje  
zriadenie vecného bremena  s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza, parc.č. 
2670/1 vo vlastníctve mesta Prievidza pre Ing. Alicu Šnircovú, bytom Prievidza.  

 
číslo: 145/12 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh MsR na udelenie súhlasu pre Ing. Alicu Šnircovú, Medzibriešková ul. č. 6, na 
prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami cez  pozemok  v k. ú. Prievidza, parc. č. 
2670/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, za účelom prístupu mechanizmami k pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve Ing. Alici Šnircovej do 31. 12. 2012, 

II. schvaľuje  
udelenie súhlasu pre Ing. Alicu Šnircovú, Medzibriešková ul. č. 6, na prechod pešo a 
prejazd motorovými vozidlami cez  pozemok  v k. ú. Prievidza, parc. č. 2670/1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, za účelom prístupu mechanizmami k pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 2667/1 a 2667/2 vo vlastníctve Ing. Alici Šnircovej do 31. 12. 2012. 
 

číslo: 146/12 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 162/12 zo dňa 17.04.2012 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 25.04.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre 
Vieru Hofferovú, Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza, do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 22 
m2, nachádzajúcu sa na Ulici J. M. Hurbana, na účel umiestnenia vonkajšieho sezónneho 
sedenia pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ulici J. M. Hurbana 4, Prievidza, spôsobom 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke baru „Catalina“, ktorá zároveň tvorí 
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zázemie vonkajšieho sedenia, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice 
mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované 
najmä nájmy pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho 
sedenia alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou 
žiadateľa, a taktiež skutočnosť, že na predmete nájmu bude Viera Hofferová poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, 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, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. 
do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou; 

II. schvaľuje  
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5034/9 (zastavané 
plochy a nádvoria), vo výmere 22 m2, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana, pre Vieru 
Hofferovú, Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho 
sezónneho sedenia pred prevádzkou baru „Catalina“ na Ulici J. M. Hurbana 4, Prievidza, 
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke baru „Catalina“, ktorá zároveň 
tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej 
smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť 
posudzované najmä nájmy pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia 
vonkajšieho sezónneho sedenia alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom 
(terasy) pred  prevádzkou žiadateľa, a taktiež skutočnosť, že na predmete nájmu bude 
Viera Hofferová poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, 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, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za 
obdobie od 15.4. do 15.10. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 147/12  
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

ponuku na predaj pozemku v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, bytom  
Handlová, Ružová ulica 431/10  zapísaného na LV č. 8326 parcela č. 2529 v celosti, vo 
výmere 1899 m² v lokalite sídlisko Píly - Ul. A. Stodolu (časť pod bytovými domami, 
cestou a verejnou zeleňou);  

II.  neschvaľuje  
kúpu pozemku v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, bytom  Handlová, 
Ružová ulica 431/10,  zapísaného na LV č. 8326- parcela č. 2529 v celosti, vo výmere 
1899 m².  

 
číslo: 148/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Prílohu č. 1 - Byty a nebytové priestory v odpredaných bytových domoch určené na 
odpredaj do osobného vlastníctva k Internej smernici č. 69 Pravidlá pre predaj bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným 
fyzickým a právnickým osobám, 
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II. schvaľuje   
Prílohu č. 1 - Byty a nebytové priestory v odpredaných bytových domoch určené na 
odpredaj do osobného vlastníctva k Internej smernici č. 69 Pravidlá pre predaj bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným 
fyzickým a právnickým osobám.  
 

číslo:  149/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011 (ďalej v texte iba 
„zákon“, alebo v príslušnom gramatickom tvare); 

II.         ruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 178/11 ku dňu 31.12.2011; 

III.        schvaľuje    
stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení účinnom od 01.01.2012, pričom stanovuje: 

     plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona, zvýšenie 
platu vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % a mesačné 
vyplácanie platu, (presná výška platu 3 635 €). Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat 
primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 
    

číslo: 150/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

návrh MsR na stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné 
obdobie v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; 

II.         ruší 
uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 179/11 ku dňu 31.12.2011; 

III.        schvaľuje    
stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. 
v platnom znení  na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátora mesta (pričom plat 
sa vypočíta z platu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
účinnom od 01.06.2011, zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
účinnom od 01.06.2011) a mesačné vyplácanie odmeny.  
Zástupcovi primátorky mesta patrí takto stanovená odmena (presná výška 2 363 €) za 
každú riadne uskutočnenú činnosť mesta. Predpokladom pre výplatu platu bude mesačný 
výkaz o odpracovaných hodinách podľa času výkonu funkcie – maximálne do výšky 
ustanoveného mesačného pracovného času. 
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číslo: 151/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
            návrh právnej kancelárie na stanovenie platu hlavnej kontrolórky mesta Prievidza; 
II. ruší   
           uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 109/11 ku dňu 31.12.2011; 
III. schvaľuje  

v zmysle  § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení 
hlavnej kontrolórke mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok  a koeficientu podľa počtu 
obyvateľov mesta s účinnosťou od 01.01.2012. 
 

číslo: 152/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh  Mgr. art. Antona Bakytu na zverenie do správy nehnuteľnosť – 
spevnené  plochy bezprostredne susediace na južnej strane s budovou  Základnej 
umeleckej školy L. Stančeka na Rastislavovej ulici v Prievidzi v zmysle zákona                       
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

II. schvaľuje  
 zverenie do správy ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi nehnuteľnosť - pozemok bezprostredne 
susediaci s budovou ZUŠ L. Stančeka, na ktorom je t. č. parkovisko pre školu  a 
zamestnancov MsÚ, parc. č. 1891/4, časť parc. č. 1888/1 a časť parc. č. 1891/3 v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
číslo: 153/12 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký  návrh Heleny Dadíkovej na udelenie Ceny mesta Prievidza hokejistovi 
Andrejovi Sekerovi, odchovancovi prievidzského hokeja, držiteľovi striebornej medaily 
z Majstrovstiev sveta 2012 v ľadovom hokeji,  

II. schvaľuje  
udelenie Ceny mesta Prievidza v zmysle § 25 Štatútu mesta Prievidza  Andrejovi 
Sekerovi, odchovancovi prievidzského hokeja, za významné výsledky v športovej  činnosti 
a propagáciu mesta doma i v zahraničí. 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 29. 5. 2012 
od  122 do 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................          .............................................         .........................................   
     Ing. Branislav Bucák  Mgr. Ružena Dlábiková  Ing. Peter Petráš  

predseda                   členka                      člen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ 

 


