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Mestská rada 18.06.2018 

Mestské zastupiteľstvo 25.06.2018 

 

Dôvodová správa 

k návrhu rozšírenia nehnuteľného majetku v Koncesnej zmluve so SMMP, s.r.o.   

 

Mesto Prievidza a spol. SMMP, s.r.o. uzavreli dňa 29.06.2016 Koncesnú zmluvu č. 

CE 528/2016/OZ/1.2 účinnú dňom 01.07.2016, v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6. 

Podľa obsahu tejto zmluvy mesto zverilo spol. SMMP, s.r.o. ako koncesionárovi 

koncesný majetok, na ktorom tento zabezpečuje výkon stavebných prác, prevádzku, 

služby a financovanie.  

Z dôvodu rozšírenia koncesného majetku v Prílohe č. 1 o technické zhodnotenie na 

budove MsÚ – budova B (bývalá budova SLSP), predkladáme návrh uznesenia na 

prerokovanie.    

  

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie 

návrh na rozšírenie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 6 o technické zhodnotenie na budove MsÚ – budova B 

(bývalá budova SLSP): 

 

1) Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže, v celkovej obstarávacej cene 9 475,76 €. 

 
II.  odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť rozšírenie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zmluve zo dňa 29.06.2016 

v znení jej dodatkov č. 1 až č. 6 o technické zhodnotenie na budove MsÚ – budova B 

(bývalá budova SLSP): 

 

1) Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže, v celkovej obstarávacej cene 9 475,76 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie 

návrh na rozšírenie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej dodatkov č. 1 až č. 6 o technické zhodnotenie na budove MsÚ – budova B (bývalá 

budova SLSP): 
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1) Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže, v celkovej obstarávacej cene 9 475,76 €. 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje 

rozšírenie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej 

medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej dodatkov 

č. 1 až č. 6 o technické zhodnotenie na budove MsÚ – budova B (bývalá budova 

SLSP): 

 

1) Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže, v celkovej obstarávacej cene 9 475,76 €. 

 

 
V Prievidzi dňa 24.05.2018 
Vypracoval: Ing. T. Dobrotka 

  



Mestská rada 18.06.2018 

Mestské zastupiteľstvo 25.06.2018 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zúženia nehnuteľného majetku v Koncesnej zmluve so SMMP, s.r.o.   

 

Mesto Prievidza a spol. SMMP, s.r.o. uzavreli dňa 29.06.2016 Koncesnú zmluvu č. 

CE 528/2016/OZ/1.2 účinnú dňom 01.07.2016, v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6. 

Podľa obsahu tejto zmluvy mesto zverilo spol. SMMP, s.r.o. ako koncesionárovi 

koncesný majetok, na ktorom tento zabezpečuje výkon stavebných prác, prevádzku, 

služby a financovanie.  

Koncesný majetok v Prílohe č. 1 sa na základe odpredaja časti pozemku, parc. č. KN 

829/1 reg. „C“ vo výmere 98 m2 zúžil, z toho dôvodu predkladáme návrh uznesenia na 

prerokovanie. 

  

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie 

návrh na zúženie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 6 z dôvodu odpredaja časti pozemku, parc. č. KN 829/1 reg. 

„C“ vo výmere 98 m2, na základe Kúpnej zmluvy č. 08/17, uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. DOPSTA s.r.o., dňa 13.02.2017. 

Po zúžení nehnuteľného majetku v Prílohe č. 1, bude pozemok, parc. č. KN 829/1 

reg. „C“ evidovaný vo výmere 1 860 m2 v obstarávacej cene 10 888,58 €. 

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť zúženie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 6 z dôvodu odpredaja časti pozemku, parc. č. KN 829/1 reg. 

„C“ vo výmere 98 m2, na základe Kúpnej zmluvy č. 08/17, uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. DOPSTA s.r.o., dňa 13.02.2017. 

Po zúžení nehnuteľného majetku v Prílohe č. 1, bude pozemok, parc. č. KN 829/1 

reg. „C“ evidovaný vo výmere 1 860 m2 v obstarávacej cene 10 888,58 €. 
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Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie 

návrh na zúženie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve 

uzatvorenej  medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 6 z dôvodu odpredaja časti pozemku, parc. č. KN 829/1 reg. 

„C“ vo výmere 98 m2, na základe Kúpnej zmluvy č. 08/17, uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. DOPSTA s.r.o., dňa 13.02.2017. 

Po zúžení nehnuteľného majetku v Prílohe č. 1, bude pozemok, parc. č. KN 829/1 
reg. „C“ evidovaný vo výmere 1 860 m2 v obstarávacej cene 10 888,58 €. 
 

II. schvaľuje – neschvaľuje 

zúženie koncesného majetku v Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej medzi 

Mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 

až č. 6 z dôvodu odpredaja časti pozemku, parc. č. KN 829/1 reg. „C“ vo výmere 98 

m2, na základe Kúpnej zmluvy č. 08/17, uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. 

DOPSTA s.r.o., dňa 13.02.2017. 

Po zúžení nehnuteľného majetku v Prílohe č. 1, bude pozemok, parc. č. KN 829/1 
reg. „C“ evidovaný vo výmere 1 860 m2 v obstarávacej cene 10 888,58 €. 
 

 
V Prievidzi dňa 24.05.2018 
Vypracoval: Ing. T. Dobrotka 


