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Zoznam  uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  24. 2. 2015 

od 51 do 88 
 
51. Zloženie návrhovej komisie 
52. Program MsZ v Prievidzi na deň 24. 2. 2015 
53. Vyhodnotenie uzn. MsZ v Prievidzi 
54.  Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD 

Prievidza za obdobie január – december 2014 
55. Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2014 
56. Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov 
57. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 

kontrolórky za rok 2014 
58. Úplné znenie Štatútu KaSS v Prievidzi 
59. Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 – 12/2014 
60. Doplnok č. 1 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 
61. Žiadosť Anny Österreicherovej o zriadenie vecného bremena 
62. Žiadosť spol. ZYRY-Tem, s. r. o., zast. spol. Slovak Telekom, a.s., o zriadenie 

vecného bremena  
63. Žiadosť Pavla Marka a manž. o kúpu časti pozemku 
64. Žiadosť spol. ALFAPLAST trade, s. r. o., o kúpu stavby chodníka 
65. Žiadosť Vladimíra Matušáka a manž. o kúpu pozemku 
66. Žiadosť Moniky Meliškovej o kúpu pozemkov 
67. Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž. o kúpu časti pozemku 
68. Žiadosť Karola Gaipla o kúpu časti pozemku 
69. Žiadosť Mareka Danihela o kúpu časti pozemku 
70. Žiadosť Ladislava Mokrého a manž. o kúpu pozemku 
71. Žiadosť spol. RIKU, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
72. Žiadosť Silvii Murkovej o kúpu časti pozemku 
73. Ponuka spol. ViaReal, s. r. o., o predaj pozemku, ku ktorému bolo zriadené 

predkupné právo 
74. Žiadosť Ing. Vieroslavy Dubovanovej o kúpu časti pozemku 
75. Zámer mesta previesť prebytočný majetok – časť pozemku do vlastníctva Ing. 

Vieroslavy Dubovanovej 
76. Žiadosť Jozefa Mokráňa a manž. o kúpu pozemkov 
77. Žiadosť Soni Žambokrétyovej o majetkoprávne vyporiadanie pozemkov 
78. Žiadosť spol. Petrochémia, a. s., o majetkoprávne vyporiadanie pozemkov 
79. Žiadosť Pozemkového spol. bývalých urbaristov o majetkoprávne vyporiadanie 

pozemkov 
80. Opakovaná žiadosť Viliama Jankoviča o zníženie ceny nájmu (lanový park) 
81. Zrušenie uzn. MsZ č. 32/15 (prenájom pozemkov pre Viliama Jankoviča – RODIS) 
82. Zámer mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta formou OVS na účel 

výstavby adrenalínovej atrakcie 
83. Žiadosť spol. BELAMI, s. r. o., o nájom pozemku pod stánkom 
84. Žiadosť Štefana Molnára o nájom časti pozemku  
85. Nájom dočasne prebytočného hnuteľného majetku mesta spol. T + T, a.s. 
86. Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej iniciatívy: „Tvorba partnerstva na 

hornej Nitre 2014 – 2020“ 
87. Zmena termínu MsZ v mesiaci apríl 2015 
88.  Poskytnutie  finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza na účely dopravy a 

materiálne zabezpečenie BC Prievidza          
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  24. 2. 2015 
od 51 do 88 

 
 

číslo:  51/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Ing. Jozef Polerecký – predseda, Ing. Soňa 
Babiaková – členka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen,  

II. schvaľuje 
zloženie návrhovej komisie: Ing. Jozef Polerecký – predseda, Ing. Soňa Babiaková – 
členka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen. 
 

číslo: 52/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24. 2. 2015,  
b) poslanecký návrh Ing. Branislava Bucáka na doplnenie programu rokovania o bod: 
„Žiadosť BC Prievidza o finančnú podporu“, 

II. schvaľuje  
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24. 2. 2015 s doplnením bodu 
Rôzne o bod: „Žiadosť BC Prievidza o finančnú podporu“. 

 
číslo: 53/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 
            a)   Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 

b)  Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 28. 10. 2014 do 23. 02. 
2015,  

  c)   Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi; 
 
II. sleduje  uznesenia 

rok 2014:  38/II.; 138/II.; 199/II.; 412/II.; 414/II.; 414/III.; 450/II.; 451/II.; 452/II.    
rok 2013: 136/III. body a., b.; 345/II.; 
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III.; 
rok 2010: 246/II. body M3, M9;  
rok 1997: 224/II.;   
 

III.  vypúšťa zo sledovania uznesenia 
rok 2014: 88/II.; 371/II. 
rok 2013: 473/II.   
 

IV. opravuje  uznesenie 
rok 2014:  517   
 
Uznesenie č. 517/14 sa opravuje takto: za pôvodný text uznesenia sa dopĺňa text: 

 „III.            schvaľuje  
plat zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 25 
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 65 % z určeného 
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platu primátora mesta a mesačné vyplácanie platu. Zástupcovi primátorky 
mesta patrí takto schválený plat (presná výška 2 632 €). 

IV. zástupca primátorky mesta má nárok len na jedno plnenie, odmenu alebo plat 
v nadväznosti na určený rozsah plnenia povinností, uvedených v poverení na 
výkon jeho funkcie.“  

 
V. ruší    uznesenia 
 rok 2014: 58/II.; 223/II.; 303/II.  

 
číslo: 54/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD 
Prievidza za obdobie január – december 2014.  
 

číslo: 55/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014, 

II. schvaľuje  
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014. 
 

číslo: 56/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 
podnetov za rok 2014. 
 

číslo:  57/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 
kontrolórky za rok 2014, 

II. schvaľuje  
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 
kontrolórky za rok 2014. 

 
číslo:  58/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Návrh Úplného znenia Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi,  
II. schvaľuje  
 Úplné znenie Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. 
 
číslo: 59/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 – 12/2014. 
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číslo: 60/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi,  

II. schvaľuje  
Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi. 

 
číslo: 61/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Anny Österreicherovej,  trvalý pobyt  Prievidza, Snežienková ul. 635/38, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely  registra E KN č. 1-164, 
ostatné plochy s výmerou 4 876  m2  a parcely  registra E KN č. 1-166, trvalé trávne 
porasty s výmerou 566  m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu a 
kanalizácie k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parcela registra C 
KN č. 5484/2 (vo vlastníctve žiadateľky), 

II.   neschvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcely  registra E KN č. 1-164, ostatné plochy 
s výmerou 4 876  m2  a parcely  registra E KN č. 1-166, trvalé trávne porasty 
s výmerou 566  m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu a kanalizácie 
v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 5484/2.  

 
číslo: 62/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ZYRY-Tem, s.r.o., Zvolen, zastupujúcej spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemkov  vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, 
na parcele registra C KN č. 5019/1, zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 16 761   
m2,  parcele registra C KN č. 5019/6, ostatné plochy vo výmere 3 000  m2, parcele 
registra C KN č. 4860/1,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 707 m2,  parcele 
registra C KN č. 4861/1, ostatné plochy vo výmere  3 754 m2 a parcele registra E KN 
č. 11-3998, ostatné plochy vo výmere 5 476  m2  umiestnenie inžinierskych sietí – 
optického telekomunikačného kábla v dĺžke  približne 120 m v rámci realizácie 
optickej telekomunikačnej prípojky na Ul. J. Matušku  24; 

II.  schvaľuje   
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 5019/1, zastavané plochy a nádvoria   vo 
výmere 16 761   m2,  parcela registra C KN č. 5019/6, ostatné plochy vo výmere                 
3 000  m2, parcela registra C KN č. 4860/1,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
3 707 m2,  parcela registra C KN č. 4861/1, ostatné plochy vo výmere  3 754 m2 a 
parcela registra E KN č. 11-3998, ostatné plochy vo výmere 5 476  m2    umiestnenie 
inžinierskych sietí - optického telekomunikačného  kábla v rámci realizácie optickej 
telekomunikačnej prípojky na Ul. J. Matušku 24  v prospech spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú 
dobu 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 0,5 m ochranného pásma po každej strane a ceny 
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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 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 150,00 €/m2 (I. pásmo) a 40,00 €/m2 (III. pásmo), 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 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 150,00 € za každý deň omeškania; a s podmienkou, že v prípade križovania 
s miestnou komunikáciou alebo chodníkom bude umiestnenie inžinierskych sietí 
realizované metódou pretlaku popod komunikáciu a s právom mesta na uloženie  
pripokládky na internet, pričom predkladateľ je povinný  oboznámiť mesto 
s plánovaným zámerom vopred.    
 

číslo: 63/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Pavla Marka a manželky, trvalý pobyt Prievidza, Traťová ul. č. 50/7,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 5098/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou približne 12 m2, na účel vybudovania skladu, 

II. neschvaľuje  
zámer   mesta     Prievidza    predať    prebytočný     majetok     mesta, nehnuteľnosť   
v  k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5098/1, zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou približne 12 m2, podľa skutočného zamerania  geometrickým 
plánom,  pre Pavla Marka a manželku, trvalý pobyt Prievidza, Traťová ul.  č. 50/7,  na 
účel vybudovania skladu. 

 
číslo: 64/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie                                                        

žiadosť spoločnosti ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Šumperská ul. 
č. 2, o kúpu stavby chodníka na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 
3510/1, orná pôda, v rozsahu výmery  80 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania. Pozemok,  na ktorom sa predmetná stavba nachádza, je vo vlastníctve 
spoločnosti,  

II.         schvaľuje  
a)  zámer  mesta  Prievidza   predať prebytočný majetok mesta  v  k. ú.   Prievidza, 
a to stavbu chodníka na pozemku parcela registra C KN č. 1981/29,  ostatná plocha 
s výmerou 94 m2, odčlenenej Geometrickým plánom č. 222/2015 z pozemku, parcela 
registra C KN č.  1981/1, ostatná plocha, na ktorú list vlastníctva nie je založený, 
pôvodne parcela registra  E KN  č.  3510/1, orná pôda s výmerou 274 m2, vedená na 
LV č. 8465, pre spoločnosť ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Šumperská ul. č. 2,, za cenu 12 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania 
stavby chodníka na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, 
b) spôsobom predaja tohto majetku 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 žiadaná stavba 
chodníka sa nachádza na pozemku vo vlastníctve spoločnosti a je bezprostredne 
priľahlá k jej nehnuteľnostiam. 
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číslo: 65/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie      

žiadosť Vladimíra Matušáka a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská 
ulica 1326/5, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou  293 m2 v podiele 7242/83291, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod bytovým domom na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné 
č. 1326,    

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku - pozemku v k. ú. Prievidza parcela reg.  C KN              
č. 6652/125, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. 
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v spoluvlastníckom podiele 7242/83291 pre Vladimíra Matušáka a manž., spoločne 
trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5,  vlastníkov bytu č. 5 nachádzajúceho 
sa na 1. poschodí vo vchode č. 5 v bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
súpisné č. 1326, postaveného na parcele č. 6652/125 v k. ú. Prievidza, za cenu 4,98 
€/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 

 
číslo: 66/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Moniky Meliškovej, trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, novovytvorené pozemky, parcela registra C KN č. 
5600/2, zastavané plochy a nádvoria a parcela registra C KN č. 5600/4, zastavané 
plochy a nádvoria, spolu s výmerou 76 m2, vytvorené Geometrickým plánom č. 
38/2009, na účel majetkovoprávneho usporiadania. Žiadateľka uviedla, že pozemky 
sú 50 rokov oplotené a využívané ako predzáhradka; 
b)  informáciu, že dňa 09.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta  
 predať prebytočný    majetok   mesta, nehnuteľnosti   v k. ú. Prievidza, uvedené  
v písm. a) bod  I. tohto   uznesenia, na  účel   majetkovoprávneho  usporiadania 
pozemkov,  pre Moniku Meliškovú,  trvalý  pobyt Prievidza, Pod horou č.  444/4; 

II.  schvaľuje  
prevod  prebytočného majetku mesta,  nehnuteľnosti   v k. ú. Prievidza, 
novovytvorených pozemkov, parcela registra C KN č. 5600/2, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 63 m2 a parcela registra C KN č. 5600/4, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 13 m2, spolu s výmerou 76 m2, na ktoré list vlastníctva nie je 
založený, obidve parcely odčlenené Geometrickým plánom č. 38/2009 (položka 
úradného overenia číslo 944/2009), úradne overeného Ing. Pavlom Veterníkom dňa 
23.04.2014, z pozemku parcela E KN č. 1567 (pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou LV 
10681),  na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných ako 
predzáhradka, za cenu 20,00 €/m2, pre Moniku Meliškovú, trvalý pobyt  Prievidza, 
Pod horou č. 444/4,   spôsobom   predaja  týchto   pozemkov  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 žiadané 
pozemky sú dlhodobo    oplotené a   svojím  umiestnením  bezprostredne prináležia   
k   nehnuteľnostiam 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. 
 
 
 



    UZNESENIA MESTSKÉHO 
         ZASTUPITEĽSTVA      
 
                                                           
 

 
 

7 
 

 
 
 

číslo: 67/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie      

žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza,  časť pozemku  z parcely registra C KN                
č. 2256, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery  približne 80 m2,  na účel 
zarovnania hranice pozemku – susednej parcely č. 2255/1, ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľov,  

II. schvaľuje  
a)   zámer  mesta    Prievidza   predať  prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť                    
v  k. ú. Prievidza,  pozemok  parcela registra C KN č. 2256/5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 93 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 11/2015-PD, 
vypracovaným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., so sídlom v Žiline, úradne 
overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 06.02.2015 pod č. 108/2015 (zarovnanie 
pozemku za podmienok stanovených TSMPD, s.r.o., Prievidza),  na účel zarovnania 
hranice pozemku, za cenu 75,00 €/m2,   pre JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý 
pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12,  
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 je bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam 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.  

 
číslo: 68/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie      

žiadosť Karola Gaipla, trvalý pobyt  Bojnice, Moyzesová č. 1066/25, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvorie, 
v rozsahu výmery 12 m²,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
vonkajším sedením (letnou terasou) prislúchajúcim k prevádzke baru Pod lampou; 

II.  neschvaľuje  
zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť                 
v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy 
a nádvorie,  v rozsahu  výmery  12 m², podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom pre Karola Gaipla, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesová č. 1066/25.  
 

číslo: 69/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie      

žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt  Prievidza, Riečna ul. č. 365/19, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 40 m²,  na účel výstavby stánku rýchleho občerstvenia s predajom na priamu 
konzumáciu (zmrzlina, výčap); 

II. neschvaľuje  
zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 788/7,  ostatné  plochy  v rozsahu  
výmery  40 m²,   podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre Mareka 
Danihela, trvalý pobyt Prievidza, Riečna ul. č. 365/19, na účel výstavby stánku 
rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu. 
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číslo: 70/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a)  žiadosť Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt  Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 102 m², v celosti, na účel využívania ako okrasnej záhradky; 
b)  informáciu, že dňa 09.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta  
predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, uvedenú v písm. a) 
bod I. tohto uznesenia, na  účel využívania ako okrasnej záhradky, pre Ladislava 
Mokrého a manž., trvalý pobyt  Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku  mesta    Prievidza,  nehnuteľnosti   v  k. ú. Prievidza, 
pozemku    parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  
102 m2, v celosti,  na účel  využívania ako okrasnej záhradky, za cenu 30,00 €/m2,  
pre Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt  Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 
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  odôvodnený  tým,  že  žiadaný pozemok  je  dlhodobo  oplotený  a   svojím   
umiestnením   bezprostredne   prináleží k nehnuteľnosti vo vlastníctve  kupujúcich,  
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. 

 
číslo: 71/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť spoločnosti RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24 
o kúpu majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 
5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou približne 43 m2, za účelom 
zarovnania pozemku,  
b)  informáciu, že dňa 05.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, uvedenú v písm. 
a) bod I. tohto uznesenia, na  účel zarovnania pozemku pre spoločnosť RIKU, s.r.o., 
Prievidza, Cesta Vl. Clementisa č. 24,  

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku  parcela 
registra C KN č. 5363/9 odčleneného  Geometrickým plánom č. 103/2015 
vypracovaným spoločnosťou GEOing s. r. o., Prievidza, na účel zarovnania pozemku, 
za cenu 30,00 €/m2, pre spol. RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa 
č. 24, spôsobom predaja 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 je bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam 
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: 72/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Silvii Murkovej, trvalý pobyt  Nitrianske Pravno, Hviezdoslavova č. 1115/11, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 40 m²,  na účel vybudovania terasy a zriadenia záhrady; 
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II.  neschvaľuje  
zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5400/42,  ostatné  plochy  
v rozsahu  výmery  40 m²,   podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
Silviu Murkovú, trvalý pobyt Nitrianske Pravno, Hviezdoslavova č. 1115/11, na účel 
vybudovania terasy a zriadenia záhrady.  

 
číslo: 73/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

ponuku spoločnosti ViaReal, s.r.o.,  so sídlom v Bratislave, Hattalova ul. č. 12/C, na 
predaj pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc. č 5405, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 1 965 m2 za cenu 70,00 €/m2, ku ktorému bolo zriadené predkupné právo 
v prospech mesta Prievidza Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného 
práva č. 01/2004 zo dňa 15.01.2004,  ktorej vklad bol povolený rozhodnutím číslo 
V 113/2004,  

II.  neschvaľuje  
uplatnenie predkupného práva zriadeného v prospech mesta Prievidza Kúpnou 
zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva č. 01/2004 zo dňa 15.01.2004, 
ktorej vklad bol povolený rozhodnutím číslo V 113/2004 a odkúpenie pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č 5405 s výmerou 1 965 m2 za cenu 70,00 €/m2 s tým, že mesto 
naďalej trvá na zapísanej ťarche na liste vlastníctva t.zn. nenakladať s majetkom.  

 
číslo: 74/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt Prievidza, Urbánkova ulica 13/8,  
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku parc. registra C KN č.  3029/1 
s výmerou cca 35 m2 na účel prístupovej cesty k pozemku žiadateľky, 

II.  neschvaľuje  
zámer  mesta  Prievidza  previesť nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť pozemku 
parc. registra C KN č.  3029/1 s výmerou cca 35 m2  na účel prístupovej cesty do 
vlastníctva Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt Prievidza, Urbánkova ulica 13/8. 
 

číslo:  75/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza previesť do vlastníctva Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý 
pobyt Prievidza, Urbánkova ulica 13/8, prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parc. registra C KN č.  3029/1 s výmerou 18 m2 podľa 
zamerania GP z dôvodu, že dochádza k jeho užívaniu bez právneho titulu, 

II.  schvaľuje  
a) zámer  mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok, nehnuteľnosť v  k. ú. 
Prievidza – časť pozemku parc. registra C KN č.  3029/1 s výmerou 18 m2 podľa 
zamerania GP do vlastníctva Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt Prievidza, 
Urbánkova ulica 13/8,  z dôvodu, že ho užíva bez právneho titulu, za cenu 30,00 
€/m2, 
b) spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa IS - 65 Pravidlá pre predaj a prenájom 
majetku mesta Prievidza bod 3.2.4. písm. e) odôvodnený tým, že žiadaný pozemok 
susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Vieroslavy Dubovanovej, ktorá ho užíva bez 
právneho titulu. 
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číslo: 76/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Mokráňa a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 
29/15, o kúpu pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcely č. 155/4, č. 156/2 a časť 
parcely č. 1364/1, na účel rozšírenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve, 

II.        schvaľuje    
a)  zámer  mesta  Prievidza   predať prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti  v  k. 
ú.   Veľká Lehôtka,  pozemky parcela registra  C KN  č. 155/7, diel č. 1, záhrada 
s výmerou 30 m2, parcela registra C KN č. 156/2, diel č. 2, záhrada s výmerou 28 m2 
a parcela registra C KN č. 157/4, diel č. 3, záhrada s výmerou 6 m2, všetky tri parcely 
  odčlenené Geometrickým plánom č. 224/2015 z parcely registra E KN č. 1274, 
záhrada s výmerou 61 m2  (výmera upravená na skutočný stav), zapísaná na LV č. 
1599  a parcela registra C KN č. 157/5, diel č. 4,  zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 4 m2, odčlenená hore uvedeným geometrickým plánom z parcely  registra 
E KN č. 1364/1, zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou  7030 m2, zapísaná na  LV 
č. 1599, pozemky spolu s výmerou 68 m2, pre Jozefa Mokráňa a manž., spoločne 
trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 29/15, za cenu 10,00 €/m2,  na účel 
rozšírenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, 

      b)  spôsobom predaja 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 žiadané 
pozemky sú  bezprostredne priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 

 
číslo: 77/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Soni Žambokrétyovej A-SPORT, miesto podnikania Prievidza, Ul. 
olympionikov 1, o  majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností pozemkov v k.ú. 
Prievidza medzi mestom Prievidza a Pozemkovým spoločenstvom bývalých 
urbaristov mesta Bojnice, a to vydaním náhradného pozemku parcela č. 5036/19 
Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov mesta Bojnice,     

II.  schvaľuje  
vrátenie kúpnej ceny Soni Žambokrétyovej A-SPORT za pozemky parcela                     
č. 3978/25, 3978/62 a 3978/63 spolu 106 187 Sk, t.j. 3524,76 €, ktoré boli prevedené 
do vlastníctva žiadateľky na základe Kúpnej zmluvy č.02/05 uzatvorenej dňa 
13.04.2005 a Kúpnej zmluvy zo dňa 23.07.2008,   

III. ruší 
uznesenie MsZ č. 483/08 zo dňa 16.12.2008. 

 
číslo: 78/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti Petrochémia, a.s.,  so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 4, o 
majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Prievidza,  CKN parc. č. 4857/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 formou predaja pozemku za trhovú 
cenu, 

II.  schvaľuje   
majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Prievidza,  CKN parc. č. 4857/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 formou kúpy pozemku od spol. 
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Petrochémia, a. s., so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 4,  za cenu 5,00 €/m2, na 
účel usporiadania pozemku pod telesom miestnej komunikácie.   

 
číslo: 79/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov Bojnice, so  sídlom                            
v Bojniciach, Hurbanovo námestie č. 19/41, o majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemku v k.ú. Bojnice CKN parc. č. 3475, ostatné plochy v rozsahu výmery približne 
2 m2 formou nájomného vzťahu za cenu 150 €/rok, 

II.  schvaľuje  
majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Bojnice CKN parc. č. 3475, ostatné 
plochy v rozsahu výmery približne 2 m2 formou nájomného vzťahu s Pozemkovým 
spoločenstvom bývalých urbaristov Bojnice, so sídlom v Bojniciach, za cenu 150 
€/rok, na účel umiestnenia plastiky s erbom mesta Prievidza.  

 
číslo: 80/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

opakovanú žiadosť Viliama Jankoviča, miesto podnikania Prievidza, Lúčna ulica 
161/28, o zníženie nájomného na symbolickú sumu 1€/rok pri schválení zámeru 
mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta  na účel výstavby adrenalínovej 
atrakcie  lanový park „ROPE PARADISE“ detská trasa a trasa s dvoma obtiažnosťami 
(uzn. MsZ č. 32/15),   

II.        neschvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 32/15 zo dňa 27.01.2015 takto: 
v časti II. sa text „0,20 €/m2/rok“ nahrádza textom „1€/rok“. 

 
číslo: 81/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh  na zrušenie uznesenia MsZ č. 32/15 zo dňa 27. 1. 2015, 
II. ruší  
 uznesenie MsZ č. 32/15 zo dňa 27. 1. 2015. 
 
číslo: 82/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností – časti 
pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy 
spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel výstavby adrenalínovej atrakcie,  

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 562/19, 564/1, 
562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m², formou obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami: 
1. využitie: výstavba adrenalínovej atrakcie, 
2. cena nájmu: minimálne vo výške 1000 €/rok (v mesačných platbách), 
3. doba nájmu: určitá 6 rokov so 6-mesačnou výpovednou lehotou,  
4. vybudovanie  adrenalínovej atrakcie do jedného roka od uzavretia nájomnej 

zmluvy, 
5. zabezpečenie starostlivosti o priestor, na ktorom bude umiestnená atrakcia,  
6. zvýhodnenie ceny vstupného pre deti a mládež.  
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže  si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy.  

 
číslo: 83/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. BELAMI, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. P. J. Šafárika 902/11, 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku parcela registra C KN č. 789, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 12 m² pod stánkom s občerstvením, desiatami 
a pekárenskými výrobkami, 
b) informáciu, že dňa 03.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
na LV č. 1, parcela registra C KN č. 789, ostatné plochy v rozsahu výmery 12 m² pod 
stánkom s občerstvením, desiatami a pekárenskými výrobkami pre spol. BELAMI, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. P. J. Šafárika 902/11; 

II.   schvaľuje  
pre spoločnosť BELAMI, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. P. J. Šafárika 902/11, nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 789, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 12 m² pod stánkom s občerstvením, desiatami 
a pekárenskými výrobkami, nachádzajúci sa na Ul. S. Chalupku, na účel 
prevádzkovania stánku s občerstvením, desiatami a pekárenskými výrobkami 
s podmienkou úpravy vonkajšieho vzhľadu stánku, vydláždenia novou zámkovou 
dlažbou pred stánkom v termíne do 31. 5. 2015. Stánok bude zásobovaný vozidlom, 
ktoré musí byť odstavené na parkovisku a produkty zásobovania dovezené k stánku 
vozíkom alebo iným zariadením určeným na prevoz produktov ponúkaných v stánku, 
- 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 na 
predmete nájmu bude umiestnený stánok s rýchlym občerstvením, ktorý bude slúžiť 
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 (pozemok pod stánkom) vo výške 0,20 €/m2/deň na 
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 84/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Štefana Molnára, miesto podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 
5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, na účel zriadenia 
vonkajšieho celoročného sedenia, 
b) informáciu, že dňa 03.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
na LV č. 1, parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 25 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku 
počas celého roka pre Štefana Molnára, miesto podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, 
Prievidza;  

II.  schvaľuje  
pre Štefana Molnára, miesto podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza: 
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- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so 
záberom pozemku počas celého roka,  
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 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, 
- 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 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 
 
 

číslo: 85/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta Prievidza prenechať prostredníctvom SMMP, s.r.o., do nájmu 
dočasne prebytočný hnuteľný majetok mesta Prievidza:  
drevený rekreačný kôš, 7 kusov, 
smetné koše, 4 kusy, 
betónový odpadkový kôš, 2 kusy, 
betónový rekreačný kôš, 147 kusov, 
kovový smetný kôš, 11 kusov, 
odpadkový kôš CR 115, 20 kusov, pre spol. T+T a.s., so sídlom v Žiline, Ul. A. 
Kmeťa 18, na účel zabezpečovania služieb súvisiacich s komunálnym odpadom, 

b) informáciu, že dňa 09.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  dočasne prebytočný hnuteľný majetok mesta Prievidza pre 
spol. T+T a.s., so sídlom v Žiline, Ul. A. Kmeťa 18; 

II. schvaľuje  
pre  spol. T+T,  a.s., so sídlom v Žiline, Ul. A. Kmeťa 18, nájom dočasne 
prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza: 
      drevený rekreačný kôš, 7 kusov, 

smetné koše, 4 kusy, 
betónový odpadkový kôš, 2 kusy, 
betónový rekreačný kôš, 147 kusov, 
kovový smetný kôš, 11 kusov, 
odpadkový kôš CR 115, 20 kusov, na účel zabezpečovania služieb súvisiacich s 
komunálnym odpadom; 

- 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 
odôvodneného tým, že predmet nájmu je svojím využitím bezprostredne určený 
na účel nakladania s komunálnym odpadom, jeho užívaním dôjde k vytvoreniu 
nových pracovných miest a zároveň k zhodnoteniu prenajímaného hnuteľného 
majetku, ktorý nezodpovedá podmienkam pre jeho riadne užívanie, 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 1€/rok, na dobu určitú počas platnosti  
zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, uzavretej medzi 
mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a.s., zo dňa 01.01.2014, na dobu 10 
rokov so šesťmesačnou výpovednou lehotou, t.j. do 31.12.2024; 

- na daný účel sa udeľuje súhlas, aby nájomca vykonal najmä investície, technické 
zhodnotenie, stavebné úpravy a opravy, modernizáciu a iné práce,  
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ktorými odstráni prekážky na majetku, ktorý bol alebo bude predmetom  nájmu, a 
ktoré bránia alebo obmedzujú jeho riadne užívanie na dosiahnutie účelu, na ktorý  
je majetok určený s tým, že tieto náklady budú počas doby nájmu zohľadnené vo 
výške nájmu vzájomným započítaním podľa pravidiel mesta Prievidza v smernici 
IS 39,  

III. ukladá právnej kancelárii a konateľovi SMMP, s.r.o.,  
zosúladiť a aktualizovať zmluvné vzťahy na celý rozsah prenajímaného majetku 
spoločnosti T+T, a.s. 

 
číslo: 86/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o materiály s názvom: Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej 
iniciatívy: „Tvorba partnerstva na  hornej Nitre 2014-2020“,    

II.  schvaľuje  
Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej iniciatívy: „Tvorba partnerstva na  
hornej Nitre 2014-2020“ a deklaruje podporu uvedenej iniciatíve. 

 
číslo: 87/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o zmene termínu zvolania MsZ v mesiaci apríl 2015. MsZ bude zvolané na 
deň 27. 4. 2015. 
 

číslo: 88/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o výsledkoch BC Prievidza, blížiacom sa play-off, ako aj finančných 
problémoch, ktoré avizoval BC Prievidza primátorke mesta  listom zo dňa 15.01.2015 
a žiadosť BC Prievidza o finančnú podporu, 

II.         schvaľuje  
použitie  finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015, ktoré sa 
ušetria v Programe 3 - Interné služby,   z Podprogramu 3 – Hospodárska správa  
a údržba budov, nakoľko došlo k odpredaju chaty Mraznica v roku 2015 a zároveň 
presun  sumy 3 000,00 € z položky 3.3.2 Energie a sumy 2 000,00 € z položky  
3.3.3 Interiérové vybavenie do Programu 10 – Šport, Podprogramu 2 – Podpora 
športových aktivít na  novú položku 10.2.6  - Dotácia  vo výške 5.000,00 €  na účely 
dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza  v súvislosti s play-off 
basketbalovej extraligy. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  24. 2. 2015 
od 51 do 88 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

JUDr. Katarína Machá čková, primátorka mesta 
                   na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 
                    JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 

 
 
 
 
 

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

..............................................         .............................................        .........................................   
       Ing. Jozef Polerecký    Ing. Soňa Babiaková        Mgr. Rudolf Fiamčík 
              predseda               členka                                    člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  24.2.2015  
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