
Zápis 
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a podnik ateľských aktivít pri MsZ Prievidza, 

konanej d ňa 12. 04. 2013 od 11,00 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

1. Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiaca správa o plnení rozpo čtu 
mesta Prievidza v roku 2013. 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 

 
2. Návrh I. zmeny programového rozpo čtu mesta Prievidza v roku 2013. 

Komisia berie na vedomie bez pripomienok.  
 

3. Návrh VZN č. 137/2013 o MsP Prievidza. 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 

 
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o ur čení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na die ťa/žiaka... 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 

 
5. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácie z rozpo čtu mesta 

Prievidza. 
Komisia berie na vedomie a odporúča doplniť ustanovenie umožňujúce schváliť dotáciu aj 
mimoriadne mimo pevne stanovených termínov. 

 
6. Mgr. Zlatica Donovalová, Lú čna 151/39, Prievidza žiada o zriadenie vecného brem ena 

na parcele číslo 5511/28 v k. ú. Necpaly na ú čel uloženia vodovodnej prípojky. 
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 5511/28 v k. ú. Necpaly na 
účel uloženia vodovodnej prípojky za cenu podľa Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
7. Rímskokatolícka cirkev, farnos ť Prievidza – Mesto,  Mariánska 4, Prievidza žiada 

o kúpu pozemku pod stavbou kaplnky v Necpaloch. 
Komisia odporúča predaj pozemku pod stavbou kaplnky v Necpaloch za cenu 1 €.  

 
8. Tomáš Klinovský, Opatovce nad Nitrou 39 žiada o kúpu časti pozemku na parcele číslo 

1981/15 s výmerou 104 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel rozšírenia vlastnej nehnute ľnosti. 
Komisia neodporúča predaj  časti pozemku na parcele číslo 1981/15 s výmerou 104 m2 v k. 
ú. Prievidza na účel rozšírenia vlastnej nehnuteľnosti. 
  

9. Bc. Stanislav Šú ň, Diviacka Nová Ves č. 495 žiada o kúpu pozemku parcela číslo 
2100/23 v k. ú. Prievidza na ú čel usporiadania pozemku pre vstupné schody. 
Komisia neodporúča predaj pozemku parcela číslo 2100/23 v k. ú. Prievidza na účel 
usporiadania pozemku pre vstupné schody.  

 
10. MUDr. Peter Oulehle, MUDr. Darina Bulejová, A. H. Gavlovi ča 133/4, Prievidza žiadajú 

zriadenie vecného bremena na parcele číslo 1403/1, 1403/9 v k. ú. Prievidza na ú čel 
uloženia elektrickej prípojky. 
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 1403/1, 1403/9 v k. ú. 
Prievidza na účel uloženia elektrickej prípojky za cenu podľa Pravidiel pre predaj a nájom . 
 

 
11. PTH, a.s. , G. Švéniho 3 H, Prievidza žiada o z riadenie vecného bremena na parcelách 

číslo 4870/1, 4875/1, 4989, 4990/1, 4996/1, 5004, 50 09/1, 5010, 5015 v k. ú. Prievidza na 
účel rekonštrukcie tepelných rozvodov v okruhu VS-20.  
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Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcelách číslo 4870/1, 4875/1, 4989, 
4990/1, 4996/1, 5004, 5009/1, 5010, 5015 v k. ú. Prievidza na účel rekonštrukcie tepelných 
rozvodov v okruhu VS-20 za cenu podľa Pravidiel pre predaj a nájom.  

 
12. Ladislav Obert, Bednára 714/2, Prievidza, žiada  o zriadenie vecného bremena na par-

cele číslo 7056/115 v k. ú. Prievidza  na ú čel uloženia elektrickej prípojky. 
Komisia  odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 7056/115 v k. ú. Prievidza  
na účel uloženia elektrickej prípojky za cenu podľa Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
13. Z-PLUS, s.r.o., V. Clementisa 63A, Prievidza ži ada o pred ĺženie lehoty na ukon čenie 

výstavby Polyfunk čného objektu o 5 rokov a zmenu ú čelu stavby. 
Komisia odporúča predĺženie lehoty na ukončenie výstavby Polyfunkčného objektu o 5 rokov. 
A zároveň súhlasí so zmenou účelu stavby. 

 
14. Roman Borovi čka Hotel Hokejka, Bojnická cesta, Prievidza žiada o  zámenu pozemkov 

parcela 3977/6 s výmerou 440 m 2 za pozemok JUDr. Eleonóry Kokindovej na parcele 
číslo 2449/3 s výmerou 871 m 2 na účel rozšírenia parkoviska a vybudovania detského 
ihriska. 
Komisia neodporúča zámenu pozemkov parcela 3977/6 s výmerou 440 m2 za pozemok 
JUDr. Eleonóry Kokindovej na parcele číslo 2449/3 s výmerou 871 m2 na účel rozšírenia 
parkoviska a vybudovania detského ihriska. 

 
15. Dušan Ďurdina – Naj taxi, Ve ľká Čausa 58 žiada o povolenie splátok úhrady nájomného 

Taxislužby na Kláštornej ulici pod ľa Nájomnej zmluvy č. 28/2012 zo dňa 5. 5. 2012 
a doplnenie dopravného zna čenia na Kláštornej ulici k zabráneniu parkovania z iných 
Taxislužieb. 
Komisia odporúča povolenie splátok úhrady nájomného Taxislužby na Kláštornej ulici podľa 
Nájomnej zmluvy č. 28/2012 zo dňa 5. 5. 2012 na obdobie jedného roka podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom. 

            
16. Eva Štorcelová, M. Rázusa 34/15, Prievidza žiad a o nájom časti pozemku na parcele 

číslo 5034/9 s výmerou 12 m 2 na Ul. J. M. Hurbana v k. ú. Prievidza na ú čel celoro čného 
sedenia pred prevádzkou. 
Komisia odporúča nájom časti pozemku na parcele číslo 5034/9 s výmerou 12 m2 na Ul. J. 
M. Hurbana v k. ú. Prievidza na účel celoročného sedenia pred prevádzkou za cenu podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
17. Ing. Jozef Lahký – LAHKY DESIGN CONSULTING, J. Švermu 846/15, Zvolen žiada 

o nájom časti pozemku parcela číslo 3978/10, 5036/1, 5036/15 s výmerou 360 m 2 na 
účel vybudovania do časnej prístupovej komunikácie k Malej vodnej elektr árni. 
Komisia neodporúča nájom časti pozemku parcela číslo 3978/10, 5036/1, 5036/15 s výmerou 
360 m2 na účel vybudovania dočasnej prístupovej komunikácie k Malej vodnej elektrárni. 
 

 
 Zapísala: Mgr. Aneta Tarnóczyová       
 
 
 
 
 
          Ing. Martin Bugár                                   

                  predseda komisie 
 


