
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít,  

zo dňa  10. 02. 2022, 
konanej dištančnou formou 

 
 
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod.           
Ukončenie zasadnutia: 15.00 hod.              
 
 
 
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, , Ing. Natália Svítková, Július Urík,  Ing. Marián 
Bielický, Katarína Čičmancová 
 
Ospravedlnení: JUDr. Petra Hajšelová, PhD., Helena Dadíková Ing. Milan Simušiak, Bc.Viera 
Ďurčeková 
 
Prizvaní:  JUDr. Mária Kasalová, Ing. Natália Topáková, JUDr. Eva Privitzerová, Ing. Petra 

Briatková 

Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie 

  

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Správa SAD Prievidza a. s. – Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2021 

3. Majetkovoprávne materiály 

 

K bodu 1) 

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 

K bodu 2) 

Správa SAD Prievidza a. s. – Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2021  

 

Komisia uznesením č. 23/22 berie na vedomie Správu SAD Prievidza, a. s. -  Vyúčtovanie 

výkonov dopravných služieb za rok 2021 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0              Zdržal sa: 0                

 

K bodu 3)  

 

3.1. žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, 

Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská ulica),  parcela registra E KN č.  348/1, 

ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy s výmerou 

42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, voda, plyn a kanalizácia a právo 



prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe „Novostavba rodinného domu“, 

pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) je 78,85 m2. 

Komisia uznesením č. 24/22 odporučila schváliť žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany 

Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena 

na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza, a to za odplatu v zmysle 

platných Zásad 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                
 

3.2. žiadosť Nikoly Sečianskej, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, 971 01 Prievidza, 

o odpustenie, resp. zníženie sankčného poplatku za nedodržanie podmienok uvedených 

v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020, nakoľko dodnes 

nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie Stavebným úradom Mesta Prievidza (začiatok 

stavebného konania 09.04.2020), z dôvodu problémov spôsobených opakovaným účelovým 

a neprajným pripomienkovaním k stavbe zo strany susedov, trvajúce skoro 2 roky.  

(Predmetom vecného bremena je uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie a elektriky k stavbe 

„RODINNÝ DOM FAMILY MODERN č. parc.: 5945, 5946/2“. 

Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 398/19 zo dňa 09.12.2019.) 

Komisia uznesením č. 25/22 odporučila schváliť odpustenie sankcií za nedodržanie 

podmienok uvedených v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

03.04.2020  pre Nikolu Sečiansku, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, 971 01 Prievidza  

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0           Zdržal sa: 0                 

 

3.3. žiadosť Lucie Antolovej, miesto podnikania   Ulica Energetikov 191/19, Prievidza, 

IČO: 53187768, o odpustenie nájmu za terasu prevádzky Eden, na adrese A. Hlinku 58, 

Prievidza 97101, a to z dôvodu zatvorenia prevádzky kvôli aktuálnej situácii ochorenia Covid-

19. Odpustenie nájmu žiada za obdobie XI./21 – I./22. 

(Uzatvorená NZ č. 02/21 zo dňa 25.02.2021 na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pri 

kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, časť pozemku s celoročným využitím, 

parcela registra E KN č. 2323/1) 

Komisia uznesením č. 26/22 odporučila schváliť žiadosť Lucie Antolovej, miesto 

podnikania   Ulica Energetikov 191/19, Prievidza, IČO: 53187768, o odpustenie nájmu, za 

obdobie XI./21- I./22, za terasu prevádzky Eden, na adrese A. Hlinku 58, Prievidza 97101, a to 

z dôvodu zatvorenia prevádzky kvôli aktuálnej situácii ochorenia Covid-19, a to vo výške 50% 

za uvedené obdobie (XI./21 – I./22). 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.4. žiadosť spoločnosti BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka 972 17, 

Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Bôrová ulica),  parcela registra C KN č. 8135/1, 



zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, , 

plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe 

„Novostavba dvoch radových domov - Prievidza“, pričom predpokladaný rozsah vecného 

bremena (IS) je 51,6 m2 a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v dĺžke 2,5 

m/vozidlo (na 6 vozidiel) 

Komisia uznesením č. 27/22  neodporučila schváliť žiadosť spoločnosti BAU+ B 

Development s.r.o., so sídlom  Kanianka 972 17, Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, zriadenie 

vecného bremena právo prechodu  pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza. Odporučila udeliť súhlas prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. 

Prievidza na Bôrovej ulici. Odporučila schváliť zriadenie vecného bremena právo uloženia IS 

na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Bôrovej ulici pre 

spoločnosť BAU+ B Development s.r.o., s podmienkami: 

- IS (kanalizačná prípojka), ktoré zasahujú do telesa cesty zrealizovať spoločne na 

jednom miesta pre obe stavby – RAD 1 a RAD 2 , t. j. zrealizovaná jedným 

napojením,  jedna rozkopávka cesty; 

- IS, ktoré budú realizované v chodníku – opraviť teleso chodníka v celej šírke a po 

celej dĺžke.  

Žiada osloviť žiadateľa, aby doložil novú situáciu (kanalizáciu pre RAD č. 1 napojiť na RAD č. 

2, t. j. aby sa nerozkopávala cesta na 2 miestach, ale spoločne pre obe stavby na 1 mieste; 

využiť pozemky vo vlastníctve žiadateľa) 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.5. žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 925/75, 

o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 

umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, ostatné 

plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica). 

Dôvodom zmeny trasovania elektrickej prípojky je prítomnosť betónovej vodomernej šachty 

osadenej ešte v minulosti na parcele č. 2496/2, cez ktorú vedie časť pôvodne plánovanej trasy. 

Zároveň do uvedenej trasy a pôvodne navrhnutého záberu prechodu a prejazdu zasahuje 

svojim umiestnením a rozsiahlou koreňovou sústavou Lipa malolistá, ktorú by bolo nutné 

v prípade dodržania pôvodného trasovania odstrániť. Posunom umiestnenia elektrickej prípojky 

a zároveň prechodu a prejazdu je možné zachovať strom, ktorý má veľkú ekologickú 

a spoločenskú hodnotu. V prípade posunu umiestnenia prechodu a prejazdu zostáva rozsah 

záberu uvedený v predmetnom GP nezmenený. Pri posune elektrickej prípojky je 

predpokladané zvýšenie záberu v dĺžke približne o 5 m, keďže posledný úsek bol pôvodne 

trasovaný po susednej parcele. 

(Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 01.03.2021, zriadenie 

vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č.123/21 zo dňa 25.01.2021.) 

Komisia uznesením č. 28/22 odporučila schváliť žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt 

Prievidza, Veľkonecpalská 925/75, o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. 

prípojky elektriky a posunu umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na 

časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, v zmysle doloženého 

nákresu. 



Prítomní: 5  

Hlasovanie: Za: 5                     Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.6. informácia o aktuálnej úprave postupu, lehôt a sankcií v prípade nedodržania 

trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. Úloha 

vyplynula zo zasadnutia MsR zo dňa 24.01.2022 

Komisia uznesením č. 29/22 zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej úprave postupu, lehôt 

a sankcií v prípade nedodržania trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena. Žiada doplniť informáciu, v akej výške mesto odpustilo sankcie v prípade 

nedodržania trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena za rok 

2021. 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.7. žiadosť   Ing. Jána Dobrovodského, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 5034/9, 

zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel umiestnenia vonkajšieho 

sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici 

J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi (prechod nájmu po Eve Štorcelovej – EVITA, NZ č. 20/2013) 

Komisia uznesením č. 30/22 odporučila schváliť žiadosť   Ing. Jána Dobrovodského, trvalý 

pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, v rozsahu výmery 12 

m2 , na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred 

prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi (prechod nájmu po Eve 

Štorcelovej – EVITA, NZ č. 20/2013) 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.8. a) žiadosť Radoslava Hanzela- Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, 972 17 
Kanianka, IČO: 37 228 382 o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, časti pozemkov 
v k.ú. Prievidza, z parciel reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1, spolu vo výmere 240,4 m2, 
nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, na ktorých je umiestnená kaviareň Greenbox 
s terasou, nakoľko prevádzka je na základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva 
SR a vlády SR v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 od 22.11.2021 
zatvorená 
        b) informáciu, že nájomná zmluva č. 29/19 bola uzatvorená dňa 31.12.2019 s dobou 
platnosti do 31.12.2021. Štát poskytne nájomcovi dotáciu v rovnakej výške v akej bola 
poskytnutá zľava z nájomného zo strany prenajímateľa, maximálne však 50% nájomného za 
obdobie sťaženého užívania. Žiadateľ má nárok na dotáciu za sťažené obdobie od 22.11.2021 
do 31.12.2021. Nájomné za toto obdobie je v celkovej výške 484,72 eur, z čoho 50% 
predstavuje sumu 242,36 eur.  
 

Komisia uznesením č. 31/22 odporučila primátorke mesta schváliť žiadosť Radoslava 

Hanzela - Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, 972 17 Kanianka, IČO: 37 228 382 

o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, časti pozemkov v k.ú. Prievidza 



 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0           Zdržal sa: 0                

 

3.9. a) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 

Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza pod 

č. 340-33737 o zmenu účelu využitia prenajatej nehnuteľnosti- časť pozemku v k.ú. Prievidza, 

nachádzajúci sa na Ul. P.J. Šafárika, parcela registra CKN č. 5036/1, ostatná plocha s výmerou 

50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36m2, prenajatej na základe Nájomnej zmluvy č. 

12/20 zo dňa 29.06.2020, a to z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu k nemu, na 

účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu so záberom počas celého roka; 

b) informáciu, že stánok, ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku je vo vlastníctve 

nájomcu na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa 25.02.2020 s pôvodným vlastníkom, 

Janou Letavayovou; 

c) informáciu, že stánok na tomto pozemku je využívaný nájomcom na účel predaja 

potravín a nie ako novinový stánok už od podpisu nájomnej zmluvy z roku 2020, 

nájomca vo svojej žiadosti o nájom tohto pozemku z 18.02.2020 uviedol, že žiada 

pozemok prenajať za účelom umiestnenia stánku, bez konkrétnej špecifikácie;  

d) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 

Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu 

Prievidza pod č. 340-33737 o udelenie súhlasu s podnájmom pozemku, ktorý je 

predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 tretej osobe- 

Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 903/29, Prievidza, ktorý bude stánok 

na predmetom pozemku využívať na účel predaja potravín; 

e) informáciu, že podľa čl. IV bod 13 Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 je 

nájomca oprávnený prenechať predmetnú nehnuteľnosť do podnájmu tretej osobe len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.   

 

Komisia uznesením č. 32/22 odporučila schváliť žiadosti Tatiany Přibyl MariMad, s miestom 

podnikania Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom 

registri Okresného úradu Prievidza pod č. 340-33737, a to v celom rozsahu, tak ako boli 

žiadateľkou navrhnuté 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

3.10. návrh spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. so sídlom Ulica T. Vansovej 

24, 971 01  Prievidza na odpredaj  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza nachádzajúcej sa na 

Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste vlastníctva č. 6891 vo vlastníctve mesta 

Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo vchode č. 19 bytového domu súpisné číslo 10041, 

postaveného na pozemku  parcela registra  C KN č. 2058 vrátane spoluvlastníckeho podielu 

48/2216- in na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, 

príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216 –in k celku na pozemku parcela registra C 

KN č. 2058 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 

6891,  na ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený. 



 
Komisia uznesením č. 33/22 odporučila schváliť návrh spoločnosti Správa majetku mesta 

Prievidza, s. r. o. so sídlom Ulica T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza, odpredaj  nehnuteľnosti v 

k. ú. Prievidza nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, a to za cenu podľa znaleckého 

posudku 

 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

 

3.11. a) žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, 

IČO: 43 919 791 v zastúpení konateľom Miroslavom Svrčkom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5400/39, ostatná plocha v rozsahu výmery 

23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel scelenia pozemku.  Odkúpením časti žiadaného 

pozemku dôjde k sceleniu  s pozemkom parcela registra C KN č. 5403/1 (areál bývalých 

zberných surovín), ktorý nadobudla spoločnosť  od mesta Prievidza v obchodnej verejnej súťaži 

na účel výstavby bytového domu.  

         b) informácia o doložení pracovnej verzie GP 

Komisia uznesením č. 34/22 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so 

sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 43 919 791 v zastúpení konateľom Miroslav 

Svrčkom, kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.5400/39, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel scelenia 

pozemku, a to za cenu 48,32 €/m2, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 13/2016, 

ktorým bol ocenený vedľajší pozemok parcela registra C KN č. 5403 ( po zameraní GP parcela 

registra C KN č. 5403/1) odpredaný mestom obchodno-verejnou súťažou 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 3                    Proti: 1          Zdržal sa: 1                

 

3.12. žiadosť  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, o 

kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Prievidza v blízkosti Medzibriežkovej 

ulice a to:  

a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 78 m2, na záhradkárske účely; 

b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 80 m2 , na záhradkárske účely. 

Komisia uznesením č. 35/22 neodporučila schváliť žiadosť  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý 

pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 

1 v k. ú. Prievidza v blízkosti Medzibriežkovej ulice a to:  

 

a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 78 m2, na záhradkárske účely; 

b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 80 m2 , na záhradkárske účely. 

 



Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 1                    Proti: 2          Zdržal sa: 2                

 

3.13. žiadosť Moniky Kováčovej, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble a Klaudie 

Prieložnej, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 

časti pozemku z parcely registra E KN č. 3814/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 385 m2, 

vedený na liste vlastníctva  č. 10652, na účel majetkovoprávneho vyporiadania, nakoľko 

pozemok je užívaný od roku 1981 a po úmrtí rodičov prišli žiadateľky na skutočnosť, že 

pozemok nie je vyporiadaný a do časti žiadaného pozemku zasahuje aj časť stavby rodinného 

domu súpisné číslo 40310 v ich vlastníctve 

Komisia uznesením č. 36/22 odporučila žiadosť Moniky Kováčovej, trvalý pobyt Martina 

Benku 1299/16, 952 01 Vráble a Klaudie Prieložnej, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 

Vráble, stiahnuť z rokovania. Navrhuje, aby PK oslovila okrem žiadateliek aj priľahlého 

suseda, Ľubomíra Mečiara s manželkou, s návrhom na odkúpenie časti pozemku 

nachádzajúceho sa pred domom v jeho vlastníctve a tiež Dianu Mečiarovú, taktiež vlastníčku 

nehnuteľnosti na Ul. J. Záborského, s návrhom na odkúpenie a vysporiadanie parciel, ktoré 

navrhla vo svojom stanovisku architektka mesta, a to časť parcely registra E KN č. 3814/1 a C 

KN č. 2869/110 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5                    Proti: 0          Zdržal sa: 0                

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

         predseda komisie FMRRaPA 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

                Prievidza, 14. 02. 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia komisie FMRRaPA, 

zo dňa 10. 02. 2022 

                                            od 23 – 36 

 

1. Správa SAD Prievidza a. s. – Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2021 

2. Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčiková, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie 

IS, - právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 

3. Mgr. Nikola Sečianska, Prievidza – žiadosť o odpustenie, resp. zníženie sankčného 

poplatku za nedodržanie podmienok uvedených v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena zo dňa 03.04.2020 

4. Lucia Antolová, Prievidza – žiadosť o odpustenie nájmu za terasu prevádzky Eden, na 

adrese A. Hlinku 58, Prievidza, za obdobie XI./21 – I./22 

5. BAU + B Development s.r.o., Kanianka – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 

uloženie IS, - právo prechodu pešoa a prejazdu motorovým vozidlom v rámci stavby 

„Novostavba dvoch radových domov – Prievidza“ 

6. Ľudmila Koštialiková, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie a zmenu uloženia 

inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu umiestnenia prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom 

7. Informácia k vecným bremenám – úloha z rokovania MsR zo dňa 24.01.2022 

8. Ing. Ján Dobrovodský, Kanianka – žiadosť o nájom (prechod nájmu) 

9. Radoslav Hanzel – Radeva – žiadosť o dotáciu na nájomné 

10. Tatiana Přibyl, Prievidza – žiadosť o zmenu účelu nájmu a žiadosť o udelenie súhlasu 

s podnájmom 

11. SMMP, s.r.o., Prievidza – návrh na odpredaj bytu na Šumperskej ulici č. 19 

12. M.S.STAV, s.r.o., Bratislava – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

13. Ing. Jaromír Páleník, Bratislava – žiadosť o kúpu 2 častí pozemku 

14. Monika Kováčová, Vráble a Klaudia Prieložná Vráble – žiadosť o MPV/kúpu časti 

pozemku  

 

 

číslo 23/22 

 
berie na vedomie 

I. Správu SAD Prievidza a. s. – Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 

2021 

 

číslo 24/22 

 

I.       berie na vedomie  

žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, 

Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská ulica),  parcela registra E 

KN č.  348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, 

ostatné plochy s výmerou 42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, 

voda, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to 



k stavbe „Novostavba rodinného domu“, pričom predpokladaný rozsah vecného 

bremena (IS) je 78,85 m2. 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt 

Prievidza, Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza, a to za odplatu v zmysle platných Zásad 

 

číslo 25/22 

 

I. berie na vedomie  

žiadosť Nikoly Sečianskej, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, 971 01 Prievidza, 

o odpustenie, resp. zníženie sankčného poplatku za nedodržanie podmienok 

uvedených v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

03.04.2020, nakoľko dodnes nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie 

Stavebným úradom Mesta Prievidza (začiatok stavebného konania 09.04.2020), 

z dôvodu problémov spôsobených opakovaným účelovým a neprajným 

pripomienkovaním k stavbe zo strany susedov, trvajúce skoro 2 roky.  

(Predmetom vecného bremena je uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie a elektriky 

k stavbe „RODINNÝ DOM FAMILY MODERN č. parc.: 5945, 5946/2“. 

Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 398/19 zo dňa 

09.12.2019.) 

II. odporúča MsZ 

schváliť odpustenie sankcií za nedodržanie podmienok uvedených v Zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.04.2020  pre Nikolu 

Sečiansku, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, 971 01 Prievidza  

 

číslo 26/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Lucie Antolovej, miesto podnikania   Ulica Energetikov 191/19, Prievidza, 

IČO: 53187768, o odpustenie nájmu za terasu prevádzky Eden, na adrese A. Hlinku 

58, Prievidza 97101, a to z dôvodu zatvorenia prevádzky kvôli aktuálnej situácii 

ochorenia Covid-19. Odpustenie nájmu žiada za obdobie XI./21 – I./22. 

(Uzatvorená NZ č. 02/21 zo dňa 25.02.2021, na účel prevádzkovania vonkajšej 

terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, časť pozemku 

s celoročným využitím, parcela registra E KN č. 2323/1.) 

II.        odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Lucie Antolovej, miesto podnikania   Ulica Energetikov 191/19, 

Prievidza, IČO: 53187768, o odpustenie nájmu, za obdobie XI./21- I./22, za terasu 

prevádzky Eden, na adrese A. Hlinku 58, Prievidza 97101, a to z dôvodu zatvorenia 

prevádzky kvôli aktuálnej situácii ochorenia Covid-19, a to vo výške 50% za uvedené 

obdobie (XI./21 – I./22). 

 

 



číslo 27/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka 972 17, 

Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Bôrová ulica),  parcela registra 

C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra 

C KN č. 8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojky elektro,  plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe „Novostavba dvoch radových domov 

- Prievidza“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) je 51,6 m2 a právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 vozidiel) 

II.        neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka 972 

17, Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, zriadenie vecného bremena právo 

prechodu  pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza  

III.      odporúča MsZ 

udeliť súhlas prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Bôrovej ulici 

IV.      odporúča MsZ  

schváliť zriadenie vecného bremena právo uloženia IS na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Bôrovej ulici pre spoločnosť BAU+ B 

Development s.r.o., s podmienkami: 

- IS (kanalizačná prípojka), ktoré zasahujú do telesa cesty zrealizovať spoločne na 

jednom miesta pre obe stavby – RAD 1 a RAD 2 , t. j. zrealizovaná jedným 

napojením,  jedna rozkopávka cesty; 

- IS, ktoré budú realizované v chodníku – opraviť teleso chodníka v celej šírke a po 

celej dĺžke.  

     V.      žiada  

              osloviť žiadateľa, aby doložil novú situáciu (kanalizáciu pre RAD č. 1 napojiť na  

RAD č. 2, t. j. aby sa nerozkopávala cesta na 2 miestach, ale spoločne pre obe stavby 

na 1 mieste; využiť pozemky vo vlastníctve žiadateľa) 

 

číslo 28/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 925/75, 

o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 

umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, 

ostatné plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica). 

Dôvodom zmeny trasovania elektrickej prípojky je prítomnosť betónovej vodomernej 

šachty osadenej ešte v minulosti na parcele č. 2496/2, cez ktorú vedie časť pôvodne 

plánovanej trasy. 



Zároveň do uvedenej trasy a pôvodne navrhnutého záberu prechodu a prejazdu 

zasahuje svojim umiestnením a rozsiahlou koreňovou sústavou Lipa malolistá, ktorú 

by bolo nutné v prípade dodržania pôvodného trasovania odstrániť.  

Posunom umiestnenia elektrickej prípojky a zároveň prechodu a prejazdu je možné 

zachovať strom, ktorý má veľkú ekologickú a spoločenskú hodnotu. 

V prípade posunu umiestnenia prechodu a prejazdu zostáva rozsah záberu uvedený 

v predmetnom GP nezmenený. 

Pri posune elektrickej prípojky je predpokladané zvýšenie záberu v dĺžke približne 

o 5 m, keďže posledný úsek bol pôvodne trasovaný po susednej parcele. 

(Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 01.03.2021, 

zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č.123/21 zo dňa 

25.01.2021.) 

II.        odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 

925/75, o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky 

a posunu umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, v zmysle doloženého 

nákresu. 

 

číslo 29/22 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o aktuálnej úprave postupu, lehôt a sankcií v prípade nedodržania 

trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. Úloha 

vyplynula zo zasadnutia MsR zo dňa 24.01.2022. 

II. žiada, 

doplniť informáciu v akej výške mesto odpustilo sankcie v prípade nedodržania 

trasovania v zmluvách o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena za rok 

2021. 

 

číslo 30/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť   Ing. Jána Dobrovodského, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 

5034/9, zastavané plochy a nádvoria,   v rozsahu výmery 12 m2 , na účel umiestnenia 

vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred 

prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi (prechod nájmu 

po Eve Štorcelovej – EVITA, NZ č. 20/2013) 

 

II.        odporúča MsZ 

schváliť žiadosť   Ing. Jána Dobrovodského, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, v rozsahu výmery 12 m2 , na účel 

umiestnenia vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred 

prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi (prechod nájmu 

po Eve Štorcelovej – EVITA, NZ č. 20/2013) 



číslo 31/22 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Radoslava Hanzela - Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, 972 
17 Kanianka, IČO: 37 228 382 o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, časti 
pozemkov v k.ú. Prievidza, z parciel reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1, spolu vo 
výmere 240,4 m2, nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, na ktorých je 
umiestnená kaviareň Greenbox s terasou, nakoľko prevádzka je na základe opatrení 
prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a vlády SR v súvislosti so 
zamedzením šírenia pandémie COVID-19 od 22.11.2021 zatvorená; 
b) informáciu, že nájomná zmluva č. 29/19 bola uzatvorená dňa 31.12.2019 s dobou 
platnosti do 31.12.2021. Štát poskytne nájomcovi dotáciu v rovnakej výške v akej 
bola poskytnutá zľava z nájomného zo strany prenajímateľa, maximálne však 50% 
nájomného za obdobie sťaženého užívania. Žiadateľ má nárok na dotáciu za 
sťažené obdobie od 22.11.2021 do 31.12.2021. Nájomné za toto obdobie je v 
celkovej výške 484,72 €, z čoho 50% predstavuje sumu 242,36 €.  

 
II.        odporúča primátorke mesta 

schváliť žiadosť Radoslava Hanzela - Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, 

972 17 Kanianka, IČO: 37 228 382 o dotáciu na nájomné za užívanie nehnuteľností, 

časti pozemkov v k.ú. Prievidza 

 

číslo 32/22 

  

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ľ. Ondrejova 845/18, 971 

01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom registri Okresného 

úradu Prievidza pod č. 340-33737 o zmenu účelu využitia prenajatej 

nehnuteľnosti- časť pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúci sa na Ul. P.J. 

Šafárika, parcela registra CKN č. 5036/1, ostatná plocha s výmerou 50993 m2, 

zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36m2, prenajatej na základe Nájomnej zmluvy 

č. 12/20 zo dňa 29.06.2020, a to z účelu umiestnenia novinového stánku 

a prístupu k nemu, na účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu 

so záberom počas celého roka, 

b) informáciu, že stánok, ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku je vo 

vlastníctve nájomcu na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa 25.02.2020 

s pôvodným vlastníkom, Janou Letavayovou, 

c) informáciu, že stánok na tomto pozemku je využívaný nájomcom na účel predaja 

potravín a nie ako novinový stánok už od podpisu nájomnej zmluvy z roku 2020, 

nájomca vo svojej žiadosti o nájom tohto pozemku z 18.02.2020 uviedol, že 

žiada pozemok prenajať za účelom umiestnenia stánku, bez konkrétnej 

špecifikácie.  

d) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ľ. Ondrejova 845/18, 971 

01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom registri Okresného 

úradu Prievidza pod č. 340-33737 o udelenie súhlasu s podnájmom pozemku, 

ktorý je predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 

29.06.2020 tretej osobe- Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 



903/29, Prievidza, ktorý bude stánok na predmetom pozemku využívať na účel 

predaja potravín 

e) informáciu, že podľa čl. IV bod 13 Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 

je nájomca oprávnený prenechať predmetnú nehnuteľnosť do podnájmu tretej 

osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.   

 

II.        odporúča MsZ 

schváliť žiadosti Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ľ. Ondrejova 

845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom registri 

Okresného úradu Prievidza pod č. 340-33737, a to v celom rozsahu, tak ako boli 

žiadateľkou navrhnuté 

 

číslo 33/22 

  

I. berie na vedomie 

návrh spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. so sídlom Ulica T. 
Vansovej 24, 971 01  Prievidza na odpredaj  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 
nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, vedenej na liste vlastníctva č. 6891 
vo vlastníctve mesta Prievidza  – bytu č. 3, na prízemí, vo vchode č. 19 bytového 
domu súpisné číslo 10041, postaveného na pozemku  parcela registra  C KN č. 2058 
vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216- in na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, príslušenstve a spoluvlastníckeho 
podielu 48/2216 –in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 2058 zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 6891,  na 
ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený. 
 

II.        odporúča MsZ 

schváliť návrh spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. so sídlom Ulica 

T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza, odpredaj  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

nachádzajúcej sa na Šumperskej ulici v Prievidzi, a to za cenu podľa znaleckého 

posudku 

 

číslo 34/22 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, 

IČO: 43 919 791 v zastúpení konateľom Miroslavom Svrčkom, o kúpu nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5400/39, ostatná plocha 

v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel scelenia 

pozemku.  Odkúpením časti žiadaného pozemku dôjde k sceleniu  s pozemkom 

parcela registra C KN č. 5403/1 (areál bývalých zberných surovín), ktorý nadobudla 

spoločnosť  od mesta Prievidza v obchodnej verejnej súťaži na účel výstavby 

bytového domu.  

                  b) informáciu o doložení pracovnej verzie GP 

II.        odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 

Bratislava, IČO: 43 919 791 v zastúpení konateľom Miroslav Svrčkom, kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.5400/39, 



ostatná plocha v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel 

scelenia pozemku, a to za cenu 48,32 €/m2, ktorá bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 13/2016, ktorým bol ocenený vedľajší pozemok parcela registra C KN 

č. 5403 ( po zameraní GP parcela registra C KN č. 5403/1) odpredaný mestom 

obchodno-verejnou súťažou 

 

číslo 35/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, 

o kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Prievidza v blízkosti 

Medzibriežkovej ulice a to:  

a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v 

rozsahu výmery 78 m2, na záhradkárske účely; 

b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v 

rozsahu výmery 80 m2 , na záhradkárske účely. 

II.       neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08    

Bratislava, kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Prievidza v 

blízkosti Medzibriežkovej ulice a to:  

a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v 

rozsahu výmery 78 m2, na záhradkárske účely; 

b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v 

rozsahu výmery 80 m2 , na záhradkárske účely. 

 

číslo 36/22 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Moniky Kováčovej, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble 

a Klaudie Prieložnej, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble, o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 3814/1, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 385 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 10652, na 

účel majetkovoprávneho vyporiadania, nakoľko pozemok je užívaný od roku 1981 

a po úmrtí rodičov prišli žiadateľky na skutočnosť, že pozemok nie je vyporiadaný 

a do časti žiadaného pozemku zasahuje aj časť stavby rodinného domu súpisné 

číslo 40310 v ich vlastníctve 

 

II. odporúča  

žiadosť Moniky Kováčovej, trvalý pobyt Martina Benku 1299/16, 952 01 Vráble 

a Klaudie Prieložnej, trvalý pobyt Šafáriková 687/6, 952 01 Vráble, stiahnuť 

z rokovania 

 

 

 

 



III. navrhuje, 

aby PK oslovila okrem žiadateliek aj priľahlého suseda, Ľubomíra Mečiara 

s manželkou, s návrhom na odkúpenie časti pozemku nachádzajúceho sa pred 

domom v jeho vlastníctve a tiež Dianu Mečiarovú, taktiež vlastníčku nehnuteľnosti 

na Ul. J. Záborského, s návrhom na odkúpenie a vysporiadanie parciel, ktoré navrhla 

vo svojom stanovisku architektka mesta, a to časť parcely registra E KN č. 3814/1 

a C KN č. 2869/110 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

         predseda komisie FMRRaPA 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

                Prievidza, 14. 02. 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 10. 02. 2022 

číslo uznesenia: 23) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 24) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 25) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  



číslo uznesenia: 26) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 27) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 28) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 



číslo uznesenia: 29) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 30) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 31) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 



číslo uznesenia: 32) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 33) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 34) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZDRŽALA SA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 3 Proti:1       Zdržal sa: 1  

 



číslo uznesenia: 35) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZDRŽALA SA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     PROTI 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický PROTI 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 1 Proti:2             Zdržal sa: 2  

 

číslo uznesenia: 36) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková -- 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0  

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

         predseda komisie FMRRaPA 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

                Prievidza, 14. 02. 2022   

 

 

 



Prezenčná listina 

zo zasadnutia komisie FMRRaPA 

zo dňa 10. 02. 2022 

 

Začiatok:  13.00 hod. 

Ukončenie:  15.00 hod. 

 

 

Členovia komisie: 

Meno, Priezvisko    Príchod Odchod Podpis 

                                                                                                                           

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.    13.00           15.00        ............................                 

JUDr. Petra Hajšelová                  ospr.                    ............................                                                

Katarína Čičmancová                 13.00           15.00          ..........................                                

Helena Dadíková                   ospr.                   ...........................                                                      

Ing. Natália Svítková              13.00         15.00           ............................                                       

Július Urík           13.00         15.00           ............................                                                                   

Bc. Viera Ďurčeková               ospr.                     ............................                                                      

Ing. Milan Simušiak                           ospr.                      ..........................                                                      

Ing. Marián Bielický      13.00           15.00         ............................                                                       

 

Zapisovateľka: 

Ing. Ingrid Vojtková                        13.00           15.00                   

.........................                                                 

 

 

 

 



 

Prizvaní: 

Meno, Priezvisko      Podpis 

Ing. Pavel Pařízek                                           ........................... 

Ing. Petra Briatková                                        ........................... 

Ing. Natália Topáková                                     .......................... 

JUDr. Mária Kasalová                      ........................... 

Ing. Erika Vašková                                           .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


