
Uznesenia komisie FMRRaPA 

zo dňa 12. 08. 2021                                                      

od 117 – 147 

 

1. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2021 

2. Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2021 

3. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 30.06.2021   

4. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2021 

5. Návrh VZN č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza 

6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 

s výhľadom do roku 2030 

7. Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

8. Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych 

komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh na zverenie 

novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o. 

9. Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych zmlúv za obdobie I. – XII./2020 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu 

za obdobie I. – VI./2021 

11. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 

12. Žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie úhrady časti strát minulých období 

13. Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,, Žilina, (v zastúpení 

PETROSTAV SK, s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK pri 

realizácii stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 

14. SSD, a. s., Žilina, zast. spol. ENData, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 

uloženie IS k stavbe „12157 – Prievidza – Priemyselný areál – zhustenie TS“ 

 

15. Roman a Simona Hudec, Prievidza – žiadosť o uzatvorenie splátkového kalendára na 

sankcie 

16. Jaroslav Malina, Kanianka – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - uloženie IS  

17. Jaroslav Malina, Kanianka – žiadosť o zriadenie vecného bremena – prejazd 

motorovým vozidlom 

18. VAREA, s.r.o., Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS, úprava 

obrubníka na prejazd motorovým vozidlom 

19. Marián Švejda – SPEKTRUM, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 

uloženie IS 

20. Ing. Edmund Glevitzký, Prievidza – žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty 

21. Kristián Vlačuha, Prievidza, zast. Ing. Gabrielou Šimkovou – žiadosť o zrieadnie 

vecného bremena – uloženie IS 

22. Ing. Jozef Zajac – U Zaja – žiadosť o nájom 

23. Art kino Baník – žiadosť o kompenzáciu nákladov na zhodnotenie budovy kina Baník 

24. Ing. Silvia Kušnírová, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

25. Ing. Mariana Dőmeová, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov 

26. Areál bývalej zváračskej školy, k. ú. Prievidza, (pri budove Nestlé) – návrh na 

vyhlásenie OVS 

27. Areál bývalého fitness centra, predajne, k.ú. Prievidza (Ul. T. Vansovej) –návrh na 

vyhlásenie OVS 

28. Areál rodinného domu na Nábr. A. Kmeťa, k.ú. Prievidza – návrh na vyhlásenie OVS 



29. Lukáš Gežík, Ivan Gežík, Kanianka – žiadosť o kúpu časti pozemku 

30. Ing. Alica Šnircová, Miloš Jakubský, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 

31. Drahoš Sitár, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 

 

 

číslo 117/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie  

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2021 

 

 

číslo 118/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie  

Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2021 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2021 

 

 

číslo 119/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 30. 06. 2021 

 

 

číslo 120/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2021 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2021 

 

 

 

číslo 121/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na VZN č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste 

Prievidza 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh na VZN č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy 

v meste Prievidza s nasledovnou pripomienkou – doplniť do materiálu text: 



Dieťa, ktoré má pobyt Mesto Prievidza (nemá trvalý pobyt), bude umiestnené 

do toho školského zariadenia, ktoré má v danom čase voľné kapacity 

 

 

číslo 122/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 

s výhľadom do roku 2030 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 

– 2024 s výhľadom do roku 2030 

 

 

číslo 123/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 

Prievidza 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 

Prievidza 

 

 

číslo 124/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku 

miestnych komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh na 

zverenie novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre 

spol. SMMP s.r.o. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na 

úseku miestnych komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh na 

zverenie novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre 

spol. SMMP s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 



číslo 125/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Správu spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych zmlúv za obdobie I. – 

XII./2020 

 

 

číslo 126/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového 

rozpočtu za obdobie I. – VI./2021 

 

 

číslo 127/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 

2021 

 

 

číslo 128/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie úhrady časti strát minulých období 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie úhrady časti strát minulých 

období 

 

 

číslo 129/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, (v zastúpení 

PETROSTAV SK, s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK, 

pri realizácii stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 

 

II. neodporúča MsZ 

zrušiť podmienku: „Uloženie inžinierskych sietí bude realizované pretlakom 

popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“ uvedenú v uznesení MsZ č. 

396/18 zo dňa 24.9.2018 k investičnému zámeru realizácie stavby „11008 – 

Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská 



distribučná, a. s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) až do doby 

otvorenia zmluvy  „Memorandum o spolupráci“, medzi mestom Prievidza 

a Stredoslovenská distribučná, a. s., z dôvodu dohodnutia osobitných 

podmienok pre mesto Prievidza – prednostného pripájania odberných miest, 

elektromerov do bytov 

 

číslo 130/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti ENData, s.r.o,  so sídlom  Námestovo, Poľanová 

1578/37, zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom 

v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 

mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza 

(Priemyselná ulica), parcela registra  E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 

m2, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – VN zemný kábel a k nim 

prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za 

účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „12157 – Prievidza – 

Priemyselný areál – zahustenie TS“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a.s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47   Žilina 

Predpokladaný záber vecného bremena je 22 m2. 

b)informáciu, že technický návrh trasovania bol schválený MsZ uznesením č. 

119/21 zo dňa 22.02.2021 (s návrhom realizácie zemným VN káblom). 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti ENData, s.r.o,  so sídlom  Námestovo, Poľanová 

1578/37, zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom 

v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 

mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza 

(Priemyselná ulica), parcela registra  E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 

m2, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – VN zemný kábel a k nim 

prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za 

účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „12157 – Prievidza – 

Priemyselný areál – zahustenie TS“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a. s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

 

 

číslo 131/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Romana Hudec  a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt Malonecpalská 

5, Prievidza,  o umožnenie splatiť sankciu vo výške 745,00 € formou 

splátkového kalendára na obdobie 12 mesiacov  

 

 

 



II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Romana Hudec  a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt 

Malonecpalská 5, Prievidza,  o umožnenie splatiť sankciu vo výške 745,00 € 

formou splátkového kalendára na obdobie 12 mesiacov  

 

 

číslo 132/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), 

parcela registra C KN č. 5638, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 065 

m2, právo uloženia inžinierskych sietí  – prípojky vody a kanalizácie k stavbe 

„Novostavba rodinný dom JM“ na pozemku parcela registra C KN č. 6170/2, 

pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 20,02 m2. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, 

Kanianka,  o zriadenie vecného bremena s nasledovnými podmienkami: 

- všetky siete viesť v zelenom pásme, t. z. práce realizovať bez rozkopávky 

cesty; 

- prípojku vody – viesť tak, aby bola využitá existujúca prípojka k rodinnému 

domu ( v chodníku); 

- prípojku kanalizácie viesť tak, aby sa nenarušil chodník 

 

číslo 133/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), 

parcela registra C KN č. 5638, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 065 

m2, právo prejazdu motorovým vozidlom k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“ 

na pozemku parcela registra C KN č. 6170/2, pričom predpokladaný rozsah 

vecného bremena je 18,3 m2. 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, 

Kanianka,  o zriadenie vecného bremena, právo prejazdu motorovým vozidlom 

k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“ 

III. odporúča 

udeliť súhlas prechodu a prejazdu  motorovým vozidlom s obmedzeným 

státím alebo parkovaním na pozemku mesta   

 

 

 



číslo 134/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti VAREA s.r.o., so sídlom Bratislava – mestská časť Rača 

831 06, Kadnárova 99, IČO: 52 304 850,  o zriadenie vecného bremena 

s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta 

v k. ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), parcela registra C KN č. 1154/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3968 m2, právo uloženia IS – plynovej 

prípojky, NN prípojky, úprava obrubníka na prejazd motorovým vozidlom 

v rozsahu cca 16 m,  plyn 1,25 m + ochr. pásmo a NN prípojka 10,05 m + 

ochranné pásmo. IS žiada realizovať rozkopávkou. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti VAREA s.r.o., so sídlom Bratislava – mestská časť 

Rača 831 06, Kadnárova 99, IČO: 52 304 850, nasledovne: 

- zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – plynovej prípojky, NN 

prípojky, a to formou rozkopávky, najneskôr však do času rekonštrukcie cesty, 

- udelenie súhlasu s prechodom pešo a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu 

cca 16 m a s úpravou chodníka. Úpravu chodníka realizovať najneskôr do času 

rekonštrukcie cesty. 

 

číslo 135/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mariána Švejdu - SPEKTRUM, so sídlom Urbánkova 29/15, Prievidza, 

IČO: 17944279, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza 

(lokalita: Bojnická cesta), parcela registra C KN č. 3860/1, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 1485 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu 

k existujúcemu objektu, na účel vykurovania. Doterajšie vykurovanie tepelným 

čerpadlom je nevyhovujúce pre nedostatok spodných vôd a železitej vody 

(piesková voda).   Predpokladaný rozsah vecného bremena: dĺžka cca 30 m +  

ochranné pásmo po oboch stranách. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mariána Švejdu - SPEKTRUM, so sídlom Urbánkova 29/15, 

Prievidza, zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí – 

prípojky plynu k existujúcemu objektu, na účel vykurovania, s podmienkou  

zmeny trasovania: prípojku viesť od plánovanej kotolne na pozemku  p. č. 

3860/5 kolmo ku vchodu existujúceho bytového domu a popred bytový dom 

viesť v zeleni do bodu miesta napojenia 

   

 

 

 



číslo 136/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého, trvalý pobyt Bazová 712/20, Prievidza, 

o odpustenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej zo Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena zo dňa 26.08.2019, a to z dôvodu obmedzeného 

finančného príjmu a Covidu 19. 

II. neodporúča MsZ 

odpustiť zmluvnú pokutu pre Ing. Edmunda Glevitzkého, trvalý pobyt Bazová 

712/20, Prievidza 

 

III. odporúča MsZ 

schváliť pre budúcich oprávnených z vecného bremena zníženie sankcií 

vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a to 

na sumu rovnajúcu sa 50 %-ám vypočítanej čiastky zo Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 

 

číslo 137/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Kristiána Vlačuhu, trvalý pobyt Pod hrádkom 154/43, Prievidza, 

zastúpený Ing. Gabrielou Šimkovou, IČO: 31052339, Ul. M. Rázusa 884/44, 

Prievidza, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť 

na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec (lokalita: Ul. Pod 

hrádkom), parcela registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 713 m2 (v stave registra ako parcela C KN č. 305/1, nie je založený 

LV), právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody (dĺžka cca 5,5 m), plynu 

(dĺžka cca 20) a elektriky (dĺžka cca 8 m, vedená zemou v chráničke 

z podperného bodu vedenia) k novostavbe rodinného domu na pozemku 

parcela registra C KN č. 424 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Kristiána Vlačuhu, trvalý pobyt Pod hrádkom 154/43, 

Prievidza, zastúpený Ing. Gabrielou Šimkovou, IČO: 31052339, Ul. M. Rázusa 

884/44, Prievidza, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec (lokalita: 

Ul. Pod hrádkom), parcela registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 713 m2 (v stave registra ako parcela C KN č. 305/1, nie je založený 

LV), právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu a elektriky  k 

novostavbe rodinného domu na pozemku parcela registra C KN č. 424, 

s podmienkou realizácie pretlakom popod teleso komunikácie 

 

 

 

 

 

 



číslo 138/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jozefa Zajaca- U Zaja, so sídlom Račice č. 35, 972 22 Nitrica, IČO: 

37 462 458, zapísaný v živnostenskom registri pod č. 307-15553, o nájom časti 

mestského pozemku na Ul. M. R. Štefánika, parc. registra CKN č. 99, v rozsahu 

výmery 12,32 m2 za účelom umiestnenia dvoch stolov a stoličiek na asfaltovej 

ploche pred bytovým domom.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jozefa Zajaca- U Zaja, so sídlom Račice č. 35, 972 22 

Nitrica, o nájom časti mestského pozemku na Ul. M. R. Štefánika, parc. registra 

CKN č. 99, v rozsahu výmery 12,32 m2 za účelom umiestnenia dvoch stolov 

a stoličiek na asfaltovej ploche pred bytovým domom, s podmienkou súhlasu 

spoločenstva vlastníkov bytov ešte pred uzavretím zmluvy  

 

 

číslo 139/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť občianskeho združenia Art kino Baník, so sídlom Cesta VI. Clementisa 
2950/36, 971 01 Prievidza, IČO: 42 281 636, reg.číslo: VVS/1-900/90-42263, 
v zastúpení Roman Turcel, predseda o. z. (následnícka organizácia 
občianskeho združenia Art point), o kompenzáciu nákladov vynaložených na 
zhodnotenie budovy kina Baník, ktorá sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 
v Prievidzi, zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 
37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2 a nákladov na 
montáž, v celkovej výške 24 234,42 €  

 
II. komisia FMRRaPA 

sa k predmetnej žiadosti vyjadrila uzn. č. 45/2021 z 12. 03. 2021 

 

 

číslo 140/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Silvie Kušnírovej, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 01 

Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E 

KN č. 1876/126, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2 v celosti, 

vedená na liste vlastníctva č. 10652 (parcela registra C KN č. 5713/3, záhrada, 

s výmerou 12 m2, na ktorú LV nie je založený), na účel majetkovoprávneho 

usporiadania pozemku a záhradkárske účely, nakoľko pozemok je od výstavby 

rodinného domu nachádzajúceho sa na susedných parcelách oplotený 

a využívaný žiadateľkou ako záhrada. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiach 

vo vlastníctve žiadateľky 

 

 

 

  



II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Silvie Kušnírovej, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 

971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku a záhradkárske účely, a to za cenu  

20 €/m2 

 

 

číslo 141/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie  
žiadosť Mgr. Mariany Dömeovej, trvalý pobyt Ulica M. Hodžu, 971 01 Prievidza, 

o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra  C KN č. 

3256/147, ostatná plocha s výmerou 576 m2, v celosti, vo vlastníctve žiadateľky 

vedený na liste vlastníctva č. 6051, pozemok sa nachádza na Dlhej ulici v Parku 

Skotňa, ktorý by mesto využilo na verejnoprospešný účel a scelenie pozemkov 

za adekvátny pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza v k.ú. Prievidza, k.ú. 

Hradec alebo k.ú. Malá Lehôtka minimálne v rozsahu výmery pozemku v jej 

vlastníctve a v blízkosti inžinierskych sietí na účel oddychu, rekreáciu 

a stavebné účely (stavba domu, poprípade chatky). Žiadateľka ďalej uvádza, že 

pozemok v jej vlastníctve nemôže využívať ako iný majitelia iných pozemkov 

a to na vlastné účely, oddych, bývanie prípadne rekreáciu.  

II. komisia FMRRaPA  

o predmetnej žiadosti nerokovala, nakoľko neboli splnené podmienky pre 

predkladanie žiadosti, a to doloženie tlačiva „Prehlásenie o záväzkoch a iných 

povinnostiach“. Na základe vyjadrenia, žiadateľka nemá doteraz za predmetný 

pozemok zaplatené dane z nehnuteľností za rok 2020 a 2021. Komisia 

odporúča, podať žiadateľke informáciu, že pozemky v tejto lokalite je možné 

predať mestu za 5 €/m2 , nakoľko tak boli pozemky tohto typu a v danej lokalite 

odkupované a odpredávané 

 

číslo 142/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti 
prebieha zápis Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza a 
TSK), nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza a to:  
 

- Stavby – budovy učební a dielní bývalej zváračskej školy,  pozostávajúcej 
z budovy učební a dielní, ktorú tvorí sociálno –administratívny a učebný blok 
a časť dielní, bez súpisného číslo, v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 
11866 (po zápise v KN nové číslo LV) ako škola, dielne,  druh stavby 11, na 
pozemku parcela registra  C KN č. 1461/10 zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 1 045 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866, 
vrátene prístavby kotolne umiestnenej na parcela registra  C KN č. 1461/11, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 630 m2, v celosti, v súčasnosti 
vedenom na liste vlastníctva č. 11866; 



- pozemku pod stavbou, a to parcela registra C KN č.1461/10, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 1 045  m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste 
vlastníctva č. 11866  ( po zápise zámennej zmluvy v KN nové číslo LV); 

- priľahlého pozemku v súčasnosti vedeného na liste vlastníctva č.11866 ( po 
zápise zámennej zmluvy v KN nové číslo LV) a to pozemku parcela registra   C 
KN č. 1461/11, zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou 1 630 m2, v celosti  
všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý 2 675 m2) 
 

II. odporúča MsZ 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku, a to v zmysle predloženého návrhu 

 

číslo 143/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti 
prebieha zápis Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza 
a TSK), nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza a to:  
 

- Stavby – fitnes centra, predajne, nachádzajúcej sa na ulici T. Vansovej 
v Prievidzi, súpisné číslo 534, v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 11866 
(po zápise v KN nové číslo LV)  ako fitnes centrum, predajňa, druh stavby 22 
na pozemku parcela registra  C KN č. 2214/3 zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 586 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866, 
pozostávajúcej z podzemného podlažia pod časťou zastavanej plochy budovy, 
dvoch nadzemných podlaží, schodiska s prednej časti vstupu a druhého 
schodiska z bočnej strany, ktoré budovu spája v druhom nadzemnom podlaží 
s vedľajšími budovami, ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb;  

- pozemku pod stavbou,  parcela registra C KN č. 2214/3, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 586 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva 
č. 11866  ( po zápise zámennej zmluvy v KN nové číslo LV); 

- priľahlého pozemku, parcela registra C KN č. 2214/12, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 905 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva 
č. 11866  ( po zápise zámennej zmluvy v KN nové číslo LV) všetky pozemky 
spolu s výmerou (pod stavbou aj priľahlý 1 491m2) 
 

II. odporúča MsZ 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku, a to v zmysle predloženého návrhu 

 

číslo 144/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti 
prebieha zápis Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza a 
TSK), nehnuteľností v k. ú. Prievidza, obec Prievidza a to:  
 



- Stavby – Budovy PPV – kuchár, čašník,  v súčasnosti v správe Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, NÁBR.J. 
KALINČIAKA 1, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR,  pozostávajúcej z hlavnej budov 
a prístavby,  nachádzajúcej sa na  Nábr. A. Kmeťa  v Prievidzi, súpisné číslo 
150, v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 5408 (po zápise v KN nové 
číslo LV) ako budova-PPV-kuch.-čaš.Nábr.A.Kmeťa 25, druh stavby 11, na 
pozemku parcela registra  C KN č. 1725 zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 592 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 5408, 
vrátene príslušenstva a to spevnených plôch na pozemku parcela registra C KN 
č. 1725 zastavané plochy a nádvorie, oplotenia spredu, prípojky kanalizácie a 
prípojky plynu;    

- pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom a to parcela 
registra C KN č. 1725, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 592 m2, 
v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 5408  a v správe  Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, NÁBR.J. 
KALINČIAKA 1, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR  ( po zápise zámennej zmluvy 
v KN nové číslo LV); 

- priľahlých pozemkov v súčasnosti vedených na liste vlastníctva č. 5408 
a v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, 
NÁBR.J. KALINČIAKA 1, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR  ( po zápise zámennej 
zmluvy v KN nové číslo LV) a to pozemku parcela registra   C KN č. 1724, 
záhrada s výmerou 256 m2, v celosti a pozemku parcela registra  C KN č. 
1726/1, záhrada s výmerou 211 m2, v celosti, všetky pozemky spolu s výmerou 
(pod stavbou aj priľahlé 1 059 m2) 
 

II. odporúča MsZ 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod prebytočného majetku, ale s tým, že účel OVS bude definovaný ako – 

účel využitia v súlade s Územným plánom mesta Prievidza 

 

 

číslo 145/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivana 

Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka , o kúpu nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 4990/1, ostatná 

plocha v rozsahu výmery  27 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel 

nadstavby a prístavby k objektu 3GFITNESS CLUB súpisné číslo 1921 (objekt 

je vo vlastníctve žiadateľov).  Žiadatelia priložili aj architektonickú štúdiu 

k návrhu a žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve  

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Lukáša Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka 

a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka, o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel nadstavby a prístavby k objektu 

3GFITNESS CLUB 

 

III. odporúča 

udeliť súhlas s nadstavbou nad žiadaným pozemkom vo vlastníctve mesta 

Prievidza, nakoľko sa zhodujú s názorom architektky, že žiadatelia nadstavbu  



môžu zrealizovať len s dispozičnými úpravami aj bez prikúpenia časti mestskej 

parcely 

 

 

číslo 146/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ing. Alici Šnircovej, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 

01  Prievidza   a Miloša Jakubského, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 

971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to časť pozemku  z 

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

výmery 190 až 200m2, vedená na liste vlastníctva  č. 1 a časť pozemku z 

parcely registra C KN č. 2788/1, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu 

výmery 80 m2 vedená na liste vlastníctva č. 8484, pozemok v správe 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V PRIEVIDZI, UL.MARIÁNSKA č.554/19, PRIEVIDZA, 

PSČ 971 01, SR, IČO: 36126802, do podielového spoluvlastníctva, každému 

v podiele ½ k celku,  na účel rozšírenia (zväčšenia) záhrady. Pozemky sú sčasti 

priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.  

b) informáciu, že dňa 05. 08. 2021 žiadatelia súhlasili s návrhom architektky 

mesta a tým pádom žiadajú novú alternatívu o kúpu nehnuteľností  v k. ú. 

Prievidza, a to časť pozemku z parcely registra C  KN č. 2670/1, zastavaná 

plocha a nádvorie v rozsahu výmery 125 m2, vedená na liste vlastníctva  č. 1 

a časť pozemku z parcely registra C KN č. 2788/1, zastavaná plocha 

a nádvorie, v rozsahu výmery 44 m2 vedená na liste vlastníctva č. 8484, 

pozemok v správe ZÁKLADNÁ ŠKOLA V PRIEVIDZI, UL.MARIÁNSKA 

č.554/19, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR, IČO: 36126802, pozemky spolu 

v rozsahu výmery 169 m2 do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 

½ k celku na účel rozšírenia (zväčšenia) záhrady. Pozemky sú sčasti priľahlé 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.  

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Alici Šnircovej, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 

971 01  Prievidza   a Miloša Jakubského, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 

569/6, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, do podielového 

spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku na účel rozšírenia (zväčšenia) 

záhrady. 

  Komisia neodporúča vyhlásiť ani OVS  

 

číslo 147/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Drahoša Sitára, trvalý pobyt Bôrová ulica 443/30, 971 01 Prievidza, 

o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 

5345/1, zastavané plochy a nádvorie a časť pozemku z parcely registra C KN 

č. 5351, zastavané plochy a nádvorie, oba  vedené na liste vlastníctva  č. 1, 

pozemky spolu v rozsahu výmery 62 m2,  na účel parkovania a dobíjania 

elektromobilov. Pozemky sa nachádzajú na Mojmírovej ulici a sú priľahlé 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ zároveň priložil k žiadosti 

pracovnú verziu geometrického plánu s vyznačením novovytvoreného 



pozemku parcela registra  C KN č. 5345/53, zastavané plochy a nádvorie 

s výmerou 62 m2, odčlenený a zameraný z pozemkov parcela registra  C KN č. 

5345/1 a parcela registra C KN č. 5351 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Drahoša Sitára, trvalý pobyt Bôrová ulica 443/30, 971 01 

Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, na účel parkovania 

a dobíjania elektromobilov. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 23. 08. 2021               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

zo dňa  12. 08. 2021 
 

 
 
Začiatok zasadnutia: 13. 00 hod.           
Ukončenie zasadnutia: 17. 00 hod.              
 
 
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, 
Július Urík,  Ing. Marián Bielický, Bc. Viera Ďurčeková  
 
Ospravedlnení:  Ing. Natália Svítková, Ing. Milan Simušiak,  JUDr. Petra Hajšelová 
 
Prizvaní: Mgr. Dana Horná, Ing. Dávid Petráš, Ing. Beáta Jelačičová,  Emília Čavojská, JUDr. 

Róbert Pietrik, Ing. Tomáš Dobrotka, JUDr. Ján Martiček, Ing. Arch. Miroslav Kontriš, Ing. Petra 

Briatková,  Ing. Natália Topáková, JUDr. Mária Kasalová  

 

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

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2021 

3. Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2021 

4. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 30.06.2021   

5. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2021 

6. Návrh VZN č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste 

Prievidza 

7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 

s výhľadom do roku 2030 

8. Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 

Prievidza 

9. Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku 

miestnych komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh na 

zverenie novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre 

spol. SMMP s.r.o. 

10. Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych zmlúv za obdobie I. – 

XII./2020 

11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového 

rozpočtu za obdobie I. – VI./2021 

12. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 

13. Žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie úhrady časti strát minulých období 

14. Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, (v zastúpení 

PETROSTAV SK, s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK 

pri realizácii stavby „11008 – Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 

15. Majetkovoprávne materiály 

16. Záver 



K bodu 1) 

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

 

K bodu 2) 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2021, predložila Mgr. 

Dana Horná, riaditeľka KaSS 

 

Komisia uznesením č. 117/21 zobrala na vedomie Správu o činnosti a hospodárení KaSS 

za I. polrok 2021 

 

Prítomní: 5   

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

 

 

K bodu 3) 

Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2021, predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka 

KaSS 

 

Komisia uznesením č. 118/21 odporučila schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v roku 

2021 

 

Prítomní: 5   

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

 

 

K bodu 4) 

Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 

k 30.06.2021, predložil  Ing. Dávid Petráš  

 

Komisia uznesením č. 119/21 zobrala na vedomie Správu o činnosti ZpS Prievidza 

a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.06.2021 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 5) 

Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2021, predložil Ing. Dávid Petráš 

 

Komisia uznesením č. 120/21 odporučila schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 

2021 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6) 

Návrh VZN č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza, 

predložila Ing. Beáta Jelačičová, odborný zamestnanec školského úradu  



Komisia uznesením č. 121/21 odporučila schváliť Návrh VZN č. 8/2021, ktorým sa 

stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza, s nasledovnou pripomienkou – doplniť 

do materiálu text: Dieťa, ktoré má pobyt Mesto Prievidza (nemá trvalý pobyt), bude umiestnené 

do toho školského zariadenia, ktoré má v danom čase voľné kapacity 

 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 7) 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 

s výhľadom do roku 2030, predložila p. Emília Čavojská, ref. sociálnej posudkovej činnosti 

a OS 

 

Komisia uznesením č. 122/21 odporučila schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta 

Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 s výhľadom do roku 2030 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8) 

Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, predložil JUDr. 

Róbert Pietrik, vedúci právneho oddelenia 

 

Komisia uznesením č. 123/21 odporučila schváliť Návrh VZN č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN 

mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

mesta Prievidza 

 

 

Prítomní: 5  

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

 

 

K bodu 9) 

Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych 

komunikácií, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh na zverenie 

novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o., 

predložil Ing. Tomáš Dobrotka, vedúci majetkového oddelenia 

 

Komisia uznesením č. 124/21 odporučila schváliť Návrh zverenia novonadobudnutého 

majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych komunikácií, verejnej zelene a zimného 

štadióna a návrh na zverenie novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok 

pre spol. SMMP s.r.o. 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0  

 

 

 



 

K bodu 10) 

Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych zmlúv za obdobie I. – XII./2020, 

predložil Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti TSMPD, s.r.o.  

 

Komisia uznesením č. 125/21 zobrala na vedomie Správu spol. TSMPD, s.r.o., o plnení 

komisionárskych zmlúv za obdobie I. – XII./2020 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za:  6                   Proti: 0          Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 11) 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu 

za obdobie I. – VI./2021, predložil Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 

 

Komisia uznesením č. 126/21 zobrala na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta 

a Monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2021 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0         Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 12) 

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021, predložil Ing. 

Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru 

 

Komisia uznesením č. 127/21 odporučila schváliť Návrh na II. zmenu programového 

rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 13) 

Žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie úhrady časti strát minulých období, predložil 

JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti SMMP, s.r.o.  

 

Komisia uznesením č. 128/21 odporučila schváliť žiadosť spol. SMMP s.r.o. o schválenie 

úhrady časti strát minulých období 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14) 

Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV 

SK, s.r.o.) o vypustenie podmienky realizácie pretlaku popod MK pri realizácii stavby „11008 

– Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“, predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, referent 

výstavby 

 



Komisia uznesením č. 129/21 neodporučila zrušiť podmienku: „Uloženie inžinierskych sietí 

bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“ uvedenú 

v uznesení MsZ č. 396/18 zo dňa 24.9.2018 k investičnému zámeru realizácie stavby „11008 

– Prievidza –Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.) až do doby otvorenia zmluvy  „Memorandum 

o spolupráci“, medzi mestom Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s., z dôvodu 

dohodnutia osobitných podmienok pre mesto Prievidza – prednostného pripájania odberných 

miest, elektromerov do bytov 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 0                    Proti: 0         Zdržal sa: 6  

 

 

K bodu 15) 

15.1. a) žiadosť spoločnosti ENData, s.r.o,  so sídlom  Námestovo, Poľanová 1578/37, 

zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 

2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Priemyselná ulica), parcela registra  E KN č. 

5033, orná pôda s výmerou 3965 m2, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – VN 

zemný kábel a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „12157 – Prievidza – Priemyselný areál – 

zahustenie TS“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,  Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47   Žilina. Predpokladaný záber vecného bremena je 22 m2. 

 

b) informáciu, že technický návrh trasovania bol schválený MsZ uznesením č. 119/21 zo dňa 

22.02.2021 (s návrhom realizácie zemným VN káblom) 

 

Komisia uznesením č. 130/21 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti ENData, s.r.o,  so 

sídlom  Námestovo, Poľanová 1578/37, zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, 

a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 

mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Priemyselná 

ulica), parcela registra  E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 m2, právo umiestnenia a 

uloženia inžinierskych sietí – VN zemný kábel a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v 

zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so 

vstupom na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „12157 – Prievidza – 

Priemyselný areál – zahustenie TS“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. 

s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti:0          Zdržal sa: 0 

 

 

15.2. žiadosť Romana Hudec  a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt Malonecpalská 5, 

Prievidza,  o umožnenie splatiť sankciu vo výške 745,00 € formou splátkového kalendára na 

obdobie 12 mesiacov  

 

Komisia uznesením č. 131/21 neodporučila schváliť žiadosť Romana Hudec  a Simony 

Hudec, spoločne trvalý pobyt Malonecpalská 5, Prievidza,  o umožnenie splatiť sankciu vo 

výške 745,00 € formou splátkového kalendára na obdobie 12 mesiacov  

 



Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0          Zdržal sa: 0  

 

 

15.3. žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), parcela registra C KN č. 5638, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 17 065 m2, právo uloženia inžinierskych sietí  – prípojky vody 

a kanalizácie k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“ na pozemku parcela registra C KN č. 

6170/2, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 20,02 m2. 

 

Komisia uznesením č. 132/21 odporučila schváliť žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt 

Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o zriadenie vecného bremena s nasledovnými podmienkami: 

- všetky siete viesť v zelenom pásme, t. z. práce realizovať bez rozkopávky 

cesty; 

- prípojku vody – viesť tak, aby bola využitá existujúca prípojka k rodinnému 

domu ( v chodníku); 

- prípojku kanalizácie viesť tak, aby sa nenarušil chodník 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0  

 

 

15.4. žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), parcela registra C KN č. 5638, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 17 065 m2, právo prejazdu motorovým vozidlom k stavbe 

„Novostavba rodinný dom JM“ na pozemku parcela registra C KN č. 6170/2, pričom 

predpokladaný rozsah vecného bremena je 18,3 m2. 

 

Komisia uznesením č. 133/21 neodporučila schváliť žiadosť Jaroslava Malinu, trvalý pobyt 

Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  o zriadenie vecného bremena, právo prejazdu motorovým 

vozidlom k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“. Odporučila udeliť súhlas prechodu 

a prejazdu  motorovým vozidlom s obmedzeným státím alebo parkovaním na pozemku mesta   

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0  

 

 

15.5. žiadosť spoločnosti VAREA s.r.o., so sídlom Bratislava – mestská časť Rača 831 06, 

Kadnárova 99, IČO: 52 304 850,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: 

Snežienková ulica), parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

3968 m2, právo uloženia IS – plynovej prípojky, NN prípojky, úprava obrubníka na prejazd 

motorovým vozidlom v rozsahu cca 16 m,  plyn 1,25 m + ochr. pásmo a NN prípojka 10,05 m 

+ ochranné pásmo.  

Komisia uznesením č. 134/21 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti VAREA s.r.o., so 

sídlom Bratislava – mestská časť Rača 831 06, Kadnárova 99, IČO: 52 304 850, nasledovne: 



- zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – plynovej prípojky, NN 

prípojky, a to formou rozkopávky, najneskôr však do času rekonštrukcie cesty, 

- udelenie súhlasu s prechodom pešo a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu 

cca 16 m a s úpravou chodníka. Úpravu chodníka realizovať najneskôr do času 

rekonštrukcie cesty. 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 

 

15.6. žiadosť Mariána Švejdu - SPEKTRUM, so sídlom Urbánkova 29/15, Prievidza, IČO: 

17944279, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (lokalita: Bojnická cesta), parcela registra C 

KN č. 3860/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1485 m2,  právo uloženia inžinierskych 

sietí – prípojky plynu k existujúcemu objektu na účel vykurovania. Doterajšie vykurovanie 

tepelným čerpadlom je nevyhovujúce pre nedostatok spodných vôd a železitej vody (piesková 

voda).   Predpokladaný rozsah vecného bremena: dĺžka cca 30 m + ochranné pásmo po oboch 

stranách. 

Komisia uznesením č. 135/21 odporučila schváliť žiadosť Mariána Švejdu - SPEKTRUM, 

so sídlom Urbánkova 29/15, Prievidza, zriadenie vecného bremena, právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojky plynu k existujúcemu objektu, na účel vykurovania, s podmienkou  

zmeny trasovania: prípojku viesť od plánovanej kotolne na pozemku  p. č. 3860/5 kolmo 

ku vchodu existujúceho bytového domu a popred bytový dom viesť v zeleni do bodu miesta 

napojenia 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

15.7. žiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého, trvalý pobyt Bazová 712/20, Prievidza, 

o odpustenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena zo dňa 26.08.2019, a to z dôvodu obmedzeného finančného príjmu a Covidu 19. 

Komisia uznesením č. 136/21 neodporučila odpustiť zmluvnú pokutu pre Ing. Edmunda 

Glevitzkého, trvalý pobyt Bazová 712/20, Prievidza. Odporučila schváliť pre budúcich 

oprávnených z vecného bremena zníženie sankcií vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena, a to na sumu rovnajúcu sa 50 %-ám vypočítanej čiastky zo 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

15.8. žiadosť Kristiána Vlačuhu, trvalý pobyt Pod hrádkom 154/43, Prievidza, zastúpený Ing. 

Gabrielou Šimkovou, IČO: 31052339, Ul. M. Rázusa 884/44, Prievidza, o zriadenie vecného 

bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. 

Hradec (lokalita: Ul. Pod hrádkom), parcela registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 713 m2 (v stave registra ako parcela C KN č. 305/1, nie je založený LV), 

právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody (dĺžka cca 5,5 m), plynu (dĺžka cca 20) 



a elektriky (dĺžka cca 8 m, vedená zemou v chráničke z podperného bodu vedenia) k 

novostavbe rodinného domu na pozemku parcela registra C KN č. 424 

Komisia uznesením č. 137/21 odporučila schváliť žiadosť Kristiána Vlačuhu, trvalý pobyt 

Pod hrádkom 154/43, Prievidza, zastúpený Ing. Gabrielou Šimkovou, IČO: 31052339, Ul. M. 

Rázusa 884/44, Prievidza, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec (lokalita: Ul. Pod 

hrádkom), parcela registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2 (v 

stave registra ako parcela C KN č. 305/1, nie je založený LV), právo uloženia inžinierskych 

sietí – prípojky vody, plynu a elektriky  k novostavbe rodinného domu na pozemku parcela 

registra C KN č. 424, s podmienkou realizácie pretlakom popod teleso komunikácie 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

15.9. žiadosť Ing. Jozefa Zajaca - U Zaja, so sídlom Račice č. 35, 972 22 Nitrica, IČO: 

37 462 458, zapísaný v živnostenskom registri pod č. 307-15553, o nájom časti mestského 

pozemku na Ul. M. R. Štefánika, parc. registra CKN č. 99, v rozsahu výmery 12,32 m2 za 

účelom umiestnenia dvoch stolov a stoličiek na asfaltovej ploche pred bytovým domom.  

Komisia uznesením č. 138/2121 odporučila schváliť žiadosť Ing. Jozefa Zajaca- U Zaja, so 

sídlom Račice č. 35, 972 22 Nitrica, o nájom časti mestského pozemku na Ul. M. R. Štefánika, 

parc. registra CKN č. 99, v rozsahu výmery 12,32 m2 za účelom umiestnenia dvoch stolov 

a stoličiek na asfaltovej ploche pred bytovým domom, s podmienkou súhlasu spoločenstva 

vlastníkov bytov ešte pred uzavretím zmluvy  

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

15.10. žiadosť občianskeho združenia Art kino Baník, so sídlom Cesta VI. Clementisa 
2950/36, 971 01 Prievidza, IČO: 42 281 636, reg.číslo: VVS/1-900/90-42263, v zastúpení 
Roman Turcel, predseda o. z. (následnícka organizácia občianskeho združenia Art point), 
o kompenzáciu nákladov vynaložených na zhodnotenie budovy kina Baník, ktorá sa nachádza 
na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela 
registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2 a nákladov na 
montáž, v celkovej výške 24 234,42 €  

 
Komisia uznesením č. 139/21 skonštatovala, že sa k predmetnej žiadosti vyjadrila uzn. č. 
45/2021 z 12. 03. 2021 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 5                    Proti:  0         Zdržal sa: 1  

 

 

15.11. žiadosť Ing. Silvie Kušnírovej, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 01 

Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 1876/126, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2 v celosti, vedená na liste vlastníctva č. 10652 

(parcela registra C KN č. 5713/3, záhrada, s výmerou 12 m2, na ktorú LV nie je založený) na 

účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a záhradkárske účely, nakoľko pozemok je 

od výstavby rodinného domu nachádzajúceho sa na susedných parcelách oplotený 



a využívaný žiadateľkou ako záhrada. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

žiadateľky 

Komisia uznesením č. 140/21 odporučila schváliť žiadosť Ing. Silvie Kušnírovej, trvalý 

pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na 

účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a záhradkárske účely, a to za cenu 20 €/m2 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

15.12. žiadosť Mgr. Mariany Dömeovej, trvalý pobyt Ulica M. Hodžu, 971 01 Prievidza, 

o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra  C KN č. 3256/147, 

ostatná plocha s výmerou 576 m2, v celosti, vo vlastníctve žiadateľky vedený na liste 

vlastníctva č. 6051, pozemok sa nachádza na Dlhej ulici v Parku Skotňa, ktorý by mesto 

využilo na verejnoprospešný účel a scelenie pozemkov za adekvátny pozemok vo vlastníctve 

mesta Prievidza v k.ú. Prievidza, k.ú. Hradec alebo k.ú. Malá Lehôtka minimálne v rozsahu 

výmery pozemku v jej vlastníctve a v blízkosti inžinierskych sietí na účel oddychu, rekreáciu 

a stavebné účely (stavba domu, poprípade chatky). Žiadateľka ďalej uvádza, že pozemok v jej 

vlastníctve nemôže využívať ako iný majitelia iných pozemkov a to na vlastné účely, oddych, 

bývanie prípadne rekreáciu.  

Komisia uznesením č. 141/21 o predmetnej žiadosti nerokovala, nakoľko neboli splnené 

podmienky pre predkladanie žiadosti, a to doloženie tlačiva „Prehlásenie o záväzkoch a iných 

povinnostiach“. Na základe vyjadrenia, žiadateľka nemá doteraz za predmetný pozemok 

zaplatené dane z nehnuteľností za rok 2020 a 2021. Komisia odporúča, podať žiadateľke 

informáciu, že pozemky v tejto lokalite je možné predať mestu za 5 €/m2 , nakoľko tak boli 

pozemky tohto typu a v danej lokalite odkupované a odpredávané 

 

Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

15.13. návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti prebieha zápis 
Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza a TSK), nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, obec Prievidza a to:  

 
-Stavby – budovy učební a dielní bývalej zváračskej školy,  pozostávajúcej z budovy učební 
a dielní, ktorú tvorí sociálno –administratívny a učebný blok a časť dielní, bez súpisného číslo, 
v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 11866 (po zápise v KN nové číslo LV) ako škola, 
dielne,  druh stavby 11, na pozemku parcela registra  C KN č. 1461/10 zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 1 045 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866, 
vrátene prístavby kotolne umiestnenej na parcela registra  C KN č. 1461/11, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 1 630 m2, v celosti, v súčasnosti vedenom na liste vlastníctva č. 11866; 
 
-pozemku pod stavbou, a to parcela registra C KN č.1461/10, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 1 045  m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866  ( po zápise 
zámennej zmluvy v KN nové číslo LV); 
 
-priľahlého pozemku v súčasnosti vedeného na liste vlastníctva č.11866 ( po zápise zámennej 
zmluvy v KN nové číslo LV) a to pozemku parcela registra   C KN č. 1461/11, zastavaná plocha 



a nádvorie  s výmerou 1 630 m2, v celosti všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj 
priľahlý 2 675 m2) 
 

Komisia uznesením č. 142/21 odporučila vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku, a to v zmysle predloženého 

návrhu 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti:  0        Zdržal sa: 0 

 

15.14. návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti prebieha zápis 
Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza a TSK), nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, obec Prievidza a to:  

 
-Stavby – fitnes centra, predajne, nachádzajúcej sa na ulici T. Vansovej v Prievidzi, súpisné 
číslo 534, v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 11866 (po zápise v KN nové číslo LV)  
ako fitnes centrum, predajňa, druh stavby 22 na pozemku parcela registra  C KN č. 2214/3 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 586 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste 
vlastníctva č. 11866, pozostávajúcej z podzemného podlažia pod časťou zastavanej plochy 
budovy, dvoch nadzemných podlaží, schodiska s prednej časti vstupu a druhého schodiska 
z bočnej strany, ktoré budovu spája v druhom nadzemnom podlaží s vedľajšími budovami, 
ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb; 
 
-pozemku pod stavbou,  parcela registra C KN č. 2214/3, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 586 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866  ( po zápise 
zámennej zmluvy v KN nové číslo LV); 
 
-priľahlého pozemku, parcela registra C KN č. 2214/12, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 905 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 11866  ( po zápise 
zámennej zmluvy v KN nové číslo LV) všetky pozemky spolu s výmerou (pod stavbou aj 
priľahlý 1 491m2) 
 

Komisia uznesením č. 143/21 odporučila vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku, a to v zmysle predloženého 

návrhu 

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0         Zdržal sa:0 

 

 

15.15. návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku (v súčasnosti prebieha zápis 
Zámennej zmluvy č. 2021/0571 medzi mestom Prievidza a TSK), nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, obec Prievidza a to:  
 
-Stavby – Budovy PPV – kuchár, čašník,  v súčasnosti v správe Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, NÁBR.J. KALINČIAKA 1, PRIEVIDZA, PSČ 971 
01, SR,  pozostávajúcej z hlavnej budov a prístavby,  nachádzajúcej sa na  Nábr. A. Kmeťa  
v Prievidzi, súpisné číslo 150, v súčasnosti vedenej na liste vlastníctva č. 5408 (po zápise v KN 
nové číslo LV) ako budova-PPV-kuch.-čaš. Nábr. A. Kmeťa 25, druh stavby 11, na pozemku 
parcela registra  C KN č. 1725 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 592 m2, v celosti, 
v súčasnosti vedený na liste vlastníctva č. 5408, vrátene príslušenstva a to spevnených plôch 



na pozemku parcela registra C KN č. 1725 zastavané plochy a nádvorie, oplotenia spredu, 
prípojky kanalizácie a prípojky plynu;    
 
-pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom a to parcela registra C KN č. 
1725, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 592 m2, v celosti, v súčasnosti vedený na liste 
vlastníctva č. 5408  a v správe  Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. 
Kalinčiaka 1, NÁBR.J. KALINČIAKA 1, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR  ( po zápise zámennej 
zmluvy v KN nové číslo LV); 
 
-priľahlých pozemkov v súčasnosti vedených na liste vlastníctva č. 5408 a v správe Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, NÁBR.J. KALINČIAKA 1, 
PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR  ( po zápise zámennej zmluvy v KN nové číslo LV) a to pozemku 
parcela registra   C KN č. 1724, záhrada s výmerou 256 m2, v celosti a pozemku parcela 
registra  C KN č. 1726/1, záhrada s výmerou 211 m2, v celosti, všetky pozemky spolu 
s výmerou (pod stavbou aj priľahlé 1 059 m2) 
 

Komisia uznesením č. 144/21 odporučila vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 

návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku, ale s tým, že účel OVS bude 

definovaný ako – účel využitia v súlade s Územným plánom mesta Prievidza 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za:  6                   Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

 

15.16. žiadosť Lukáša Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivana 

Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka , o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 

časti pozemku z parcely registra C KN č. 4990/1, ostatná plocha v rozsahu výmery  27 m2, 

vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel nadstavby a prístavby k objektu 3GFITNESS CLUB 

súpisné číslo 1921 (objekt je vo vlastníctve žiadateľov).  Žiadatelia priložili aj architektonickú 

štúdiu k návrhu a žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve  

Komisia uznesením č. 145/21 neodporučila schváliť žiadosť Lukáša Gežíka, trvalý pobyt 

Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 

Kanianka, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel nadstavby a prístavby k objektu 

3GFITNESS CLUB. Odporučila udeliť súhlas s nadstavbou nad žiadaným pozemkom vo 

vlastníctve mesta Prievidza, nakoľko sa zhodujú s názorom architektky, že žiadatelia 

nadstavbu môžu zrealizovať len s dispozičnými úpravami aj bez prikúpenia časti mestskej 

parcely  

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                     Proti: 0         Zdržal sa:  0 

 

 

5.17. a) žiadosť Ing. Alici Šnircovej, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 

01  Prievidza   a Miloša Jakubského, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 01 

Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to časť pozemku  z parcely registra C  KN 

č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 190 až 200m2, vedená na liste 

vlastníctva  č. 1 a časť pozemku z parcely registra C KN č. 2788/1, zastavaná plocha 

a nádvorie, v rozsahu výmery 80 m2 vedená na liste vlastníctva č. 8484, pozemok v správe 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V PRIEVIDZI, UL.MARIÁNSKA č.554/19, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR, 

IČO: 36126802, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku,  na účel 



rozšírenia (zväčšenia) záhrady. Pozemky sú sčasti priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov.  

b) informáciu, že dňa 05. 08. 2021 žiadatelia súhlasili s návrhom architektky mesta a tým 

pádom žiadajú novú alternatívu o kúpu nehnuteľností  v k. ú. Prievidza, a to časť pozemku 

z parcely registra C  KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 125 m2, 

vedená na liste vlastníctva  č. 1 a časť pozemku z parcely registra C KN č. 2788/1, zastavaná 

plocha a nádvorie, v rozsahu výmery 44 m2 vedená na liste vlastníctva č. 8484, pozemok 

v správe ZÁKLADNÁ ŠKOLA V PRIEVIDZI, UL.MARIÁNSKA č.554/19, PRIEVIDZA, PSČ 971 

01, SR, IČO: 36126802, pozemky spolu v rozsahu výmery 169 m2 do podielového 

spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku na účel rozšírenia (zväčšenia) záhrady. 

Pozemky sú sčasti priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.  

Komisia uznesením č. 146/21 neodporučila schváliť žiadosť Ing. Alici Šnircovej, trvalý 

pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 01  Prievidza   a Miloša Jakubského, trvalý pobyt 

Medzibriežková ulica 569/6, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, do 

podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku na účel rozšírenia (zväčšenia) 

záhrady. Komiisia neodporučila vyhlásiť ani OVS.  

 

Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0  

 

  

15.18. žiadosť Drahoša Sitára, trvalý pobyt Bôrová ulica 443/30, 971 01 Prievidza, o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5345/1, zastavané 

plochy a nádvorie a časť pozemku z parcely registra C KN č. 5351, zastavané plochy 

a nádvorie, oba  vedené na liste vlastníctva  č. 1, pozemky spolu v rozsahu výmery 62 m2,  na 

účel parkovania a dobíjania elektromobilov. Pozemky sa nachádzajú na Mojmírovej ulici a sú 

priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ zároveň priložil k žiadosti 

pracovnú verziu geometrického plánu s vyznačením novovytvoreného pozemku parcela 

registra  C KN č. 5345/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 62 m2, odčlenený 

a zameraný z pozemkov parcela registra  C KN č. 5345/1 a parcela registra C KN č. 5351 

Komisia uznesením č. 147/21 neodporučila schváliť žiadosť Drahoša Sitára, trvalý pobyt 

Bôrová ulica 443/30, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, na účel 

parkovania a dobíjania elektromobilov. 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6                    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

K bodu 16) 

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, ktorý všetkým 

zúčastneným poďakoval za účasť a spoluprácu. 

  

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 23. 08. 2021               



Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 12. 08. 2021 

číslo uznesenia: 117) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     -- 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:  5  

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

 

číslo uznesenia: 118) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     -- 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5   

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

 

 

číslo uznesenia: 119) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa: 0 



číslo uznesenia: 120) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:  6  

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 121) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:  6  

Hlasovanie: Za: 6   Proti:0        Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 122) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

 

 



číslo uznesenia: 123) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     -- 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5   

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

 

číslo uznesenia: 124) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 125) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa: 0 

 

 

 



číslo uznesenia: 126) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za:6   Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 127) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6   Proti: 0       Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 128) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0       Zdržal sa:0  

 

 

 



číslo uznesenia: 129) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

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

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZDRŽALA SA 

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZDRŽAL SA  

7 Bc. Viera Ďurčeková ZDRŽALA SA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZDRŽAL SA 
Prítomní:6    

Hlasovanie: Za: 0  Proti: 0       Zdržal sa: 6 

 

číslo uznesenia: 130) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 131) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:6    

Hlasovanie: Za:6   Proti:0        Zdržal sa: 0 

 

 

 



číslo uznesenia: 132) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6    

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 133) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za:6   Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 134) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa:0  

 

 

 



číslo uznesenia: 135) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 5  Proti:1        Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 136) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:6    

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 137) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 

 



číslo uznesenia: 138) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:6    

Hlasovanie: Za:6   Proti: 0       Zdržal sa:0  

 

 

 

číslo uznesenia: 139) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

   

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 5   Proti:0        Zdržal sa:1  

 

číslo uznesenia: 140) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní:6    

Hlasovanie: Za:6   Proti: 0       Zdržal sa:0  



 

číslo uznesenia: 141) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa:0  

 

číslo uznesenia: 142) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 143) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 



 

číslo uznesenia: 144) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 145) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0        Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 146) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 



 

 

číslo uznesenia: 147) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6   

Hlasovanie: Za:6   Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 23. 08. 2021               

 






