
 
Zoznam uznesení FaMK 

zo dňa 17. 5. 2016 
od 128 - 159 

 
 

128. Správa o činnosti spol. SMMP, s.r.o. o plnení Zmluvy o výkone správy HN a NHM  
majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov 
a nebytových priestorov a Komisionárskych zmlúv za rok 2015 
129. Správa o činnosti spol. Prievidza Invest 
130. Návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie bytov vo vlastníctve 
mesta Prievidza 
131.Informácia o projekte „Obnova parku pred úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Prievidzi“ 
132.Návrh Doplnku č. 4 k IS 57 – Rokovací poriadok MsZ 
133.Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach mesta Prievidza 
134.Návrh na prechod nehnuteľného majetku zo správy ZŠ na Rastislavovej ul. a MsÚ do         
správy ZUŠ L. Stančeka 
135.DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – výstavba a  
prevádzka optických rozvodov 
136.Dagmar Marcineková, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej prípojky a právo prístupu na účel 
údržby a opráv 
137.Jozef Šimko, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – umiestnenie budsty 
M. R. Štefánika 
138.František Uhliar, Prievidza, Ing. Miloš Kostrej, Prievidza, Mgr. Erika Dolinajová, 
Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - právo uloženia inžinierskych sietí ( el. 
prípojky) 
139.Ing. Ľubomír Drnaj, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
140.EURONICS Prievidza s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
právo uloženia inžinierskych sietí (el., vod. prípojka)  
141.Martin Ugróczy, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí ( el., vod., kanal. prípojka) 
142.SPP, a. s., Bratislava – žiadosť o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena 
143.SSE-D, a .s., Žilina – pripomienky k podmienkam pri zriaďovaní vecných bremien 
144.Jozef Polkoráb, Prievidza – žiadosť o umiestnenie a prevádzkovanie stánku 
s rýchlym občerstvením 

- žiadosť o umiestnenie terasy 
145.O TRADE, s.r.o., Prievidza žiadosť o povolenie splácať zmeškané nájomné formou 
splátok 
146.Katarína Géczyová, Banská Bystrica – žiadosť o nájom časti pozemku na 
umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy 
147.Eva Hrabovská, Prievidza – žiadosť o zníženie výšky nájomného 
148.3 G Fitnes Club, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na umiestnenie 
vonkajšieho sedenia – terasy 
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149.VIP invest, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na zriadenie pozdĺžneho 
státia 
150.Stavba „Plastika mieru“ na pozemku mesta – žiadosť o usporiadanie stavby – 
umelecké dielo 
151.Edmund Majdan, Prievidza – žiadosť o zámenu časti pozemkov 
152.Patricius Sova, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemkov 
153.Rodina Ďurčányová, Prievidza, Tornaľa, Bratislava – žiadosť o kúpu časti pozemku 
154.Kolektív vlastníkov garáži na Ul. J. Hollého a Ul. M. Hodžu – žiadosť o zníženie 
kúpnej ceny pozemkov pod garážami 
155.BVH, spol. s r. o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku a časti pozemku 
156.AKIMO, s.r.o., Nové mesto n. Váhom – žiadosť o predaj pozemku – ponuka mestu 
157.AMBER REAL LIMITED, Londýn – žiadosť o využitie predkupného práva 
158.Ján Krško a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
159.MS SERVICE, s.r.o., Sebedražie – návrh mesta na zrušenie NZ 

  
 

číslo: 128/2016 
komisia  

I. 
berie na vedomie  
Správu o činnosti spol. SMMP, s.r.o. o plnení Zmluvy o výkone správy HN a NHM 
majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov 
a nebytových priestorov a Komisionárskych zmlúv za rok 2015 
 

číslo: 129/2016 
komisia  

I. 
berie na vedomie  
Správu o činnosti spol. Prievidza Invest 
 

číslo: 130/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie   
Návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie bytov vo vlastníctve 
mesta Prievidza 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie bytov vo 
vlastníctve mesta Prievidza 
 

číslo: 131/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Informáciu o projekte „Obnova parku pred úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi“ 
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číslo: 132/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS 57 – Rokovací poriadok MsZ 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS 57 – Rokovací poriadok MsZ 
 

číslo: 133/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach mesta Prievidza 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach mesta Prievidza 
 

číslo: 134/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
Návrh na prechod nehnuteľného majetku zo správy ZŠ na Rastislavovej ul. a MsÚ do 
správy ZUŠ L. Stančeka  
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť Návrh na prechod nehnuteľného majetku zo správy ZŠ na Rastislavovej ul. 
a MsÚ do správy ZUŠ L. Stančeka 
 

číslo: 135/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o zriadenie vecného bremena z dôvodu plánovanej realizácie výstavby a prevádzky 
optických rozvodov v k. ú. Prievidza na ul. Gazdovská a ich pripojenie na optickú 
dátovú sieť DSI DATA, za účelom využitia vysoko-rýchlostného internetu, káblovej 
IPTV na pozemkoch p. č. 6652/1, 6652/35,6652/33,6652/182, 6652/183,6652/194, 
6652/195, 6652/206 a 6652/207 spolu v rozsahu výmery 199 m2 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, 
Námestovo, o zriadenie vecného bremena, za odplatu v zmysle platných Zásad 
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číslo: 136/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Veľkonecpalská 24 A, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky v k. ú. Prievidza, s právom prístupu na účel údržby a opráv, 
na časti pozemku parcela registra C KN č. 5546 v rozsahu výmery 12 m2 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Veľkonecpalská 24 A, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky a právo prístupu na účel údržby a opráv, za odplatu v zmysle 
platných Zásad 
 

číslo: 137/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Jozefa Šimka, trvalý pobyt A. Mišúta 7/8, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena, resp. kúpy časti pozemku parcela č. 70  na účel umiestnenia busty M. R. 
Štefánika v rozsahu výmery 75 cm x 75 cm 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela č. 70 pre p. Jozefa Šimku, 
trvalý pobyt A. Mišúta 7/8, Prievidza, na účel umiestnenia busty M. R. Štefánika, a to 
formou nájomnej zmluvy s výškou nájomného za symbolické 1 € 
 

číslo: 138/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Františka Uhliara, trvalý pobyt M. R. Štefánika 37/3, Prievidza, Ing. Miloša 
Kostreja, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 214/6, Prievidza, Mgr. Eriky Dolinajovej, 
trvalý pobyt Svätoplukova 19/2, Prievidza, o zriadenie vecného bremena v k. ú. 
Prievidza, na pozemku parc. č. 387/1 v podiele 1/3 pre každého vlastníka, za účelom 
vybudovania elektrickej prípojky záhradných chatiek v záhradkárskej osade „SAD 
MIERU“  
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Františka Uhliara, trvalý pobyt M. R. Štefánika 37/3, Prievidza, Ing. 
Miloša Kostreja, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 214/6, Prievidza, Mgr. Eriky 
Dolinajovej, trvalý pobyt Svätoplukova 19/2, Prievidza, o zriadenie vecného bremena 
III. 
odporú ča, 
aby žiadatelia oslovili majiteľov všetkých priľahlých pozemkov, či majú záujem 
o zriadenie prípojky a v prípade záujmu by sa vybudovala jedna spoločná prípojka 
 



5 

 

číslo: 139/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý pobyt I. Krasku 34 A, o zriadenie vecného 
bremena v k. ú. Prievidza, parc. č. 4870/1, v rozsahu výmery 26 m2 , za účelom práva 
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý pobyt I. Krasku 34 A, o zriadenie 
vecného bremena s podmienkou zriadenia vecného bremena v prospech všetkých 
vlastníkov nadstavby a spoluvlastníkov stavby nachádzajúcej sa na parcele č. 
4870/10 
 

číslo: 140/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 39/C, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5082/54,  5082/53, 
5081, a 5089/1, v rozsahu výmery 225 m2 , za účelom uloženia inžinierskych sietí ( 
elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky)  
II. 
odporú ča  
schváliť žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 39/C, 
Prievidza, o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, za účelom uloženia 
inžinierskych sietí ( elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky), a to za odplatu 
v zmysle platných Zásad s podmienkou umožniť parkovanie obyvateľom mesta iba 
počas prevádzkových hodín 
 

číslo: 141/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Martina Ugróczyho, trvalý pobyt Gorkého 15/3, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5400/60, 5400/65, 5400/18 
a 5400/85, za účelom vybudovania inžinierskych sietí k stavbe rodinného domu na 
Koncovej ul., parcela číslo 5400/73  
II. 
odporú ča 
schváliť žiadosť Martina Ugróczyho, trvalý pobyt Gorkého 15/3, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena, a to za odplatu v zmysle platných Zásad, pričom komisia žiada 
viesť inžinierske siete pretlakom popod cestu 

 
číslo: 142/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie   
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žiadosť spol. SPP, a .s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, o prehodnotenie 
výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na stavby“ Rekonštrukcia plynovodov 
Prievidza, 2. etapa“ a „Rekonštrukcia plynovodov Prievidza, 4. etapa“, nakoľko spol. 
vykonala práce nad rámec povolení a mali by byť argumentom pri rozhodovaní 
o výške odplaty za vecné bremeno 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. SPP, a .s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 
o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na stavby“ 
Rekonštrukcia plynovodov Prievidza, 2. etapa“ a „Rekonštrukcia plynovodov 
Prievidza, 4. etapa“, vzhľadom na kontrolné merania potvrdzujúce nepeňažné 
plnenie, ktoré vykonala spoločnosť nad rámec povolení 
 

číslo: 143 /2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie   
pripomienky spol.  SSE – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 
k podmienkam pri zriaďovaní vecných bremien 
II. 
neodporú ča MsZ 
vyhovieť pripomienkam žiadateľa 

 III. 
 odporú ča právnej kancelárii 

kontaktovať žiadateľa – SSE- D, aby doriešil zadefinovanie prípojky vzhľadom na 
povinnosť pána Reisa ako predchádzajúceho vlastníka pozemkov vybudovať 
komunikáciu na Bazovej ulici v nadväznosti na uznesenie MsR č. 143/16 z 19. 4. 
2016, ktorým bola schválená zmena územného plánu s povinnosťou pána Reisa 
vybudovať prístupovú komunikáciu 
 

číslo: 144/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Jozefa Polkorába, trvalý pobyt Gazdovská 1338/13, Prievidza, o nájom časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2122/1, v rozsahu výmery 10 m2 , za účelom 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením a umiestnenia terasy 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Jozefa Polkorába, trvalý pobyt Gazdovská 1338/13, Prievidza, 
o nájom časti pozemku 
 

číslo: 145/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
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žiadosť spol. O TRADE s.r.o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 789/8, Prievidza, 
o možnosť úhrady dlhu vo výške 2000 €, a to  formou splátkového kalendára na dobu 
8 mesiacov 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. O TRADE s.r.o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 789/8, 
Prievidza, o možnosť úhrady dlhu vo výške 2000 €, a to  formou splátkového 
kalendára ( I. splátka 400 €, ďalšie po 200 €)   
 

číslo: 146/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Kataríny Géczyovej, trvalý pobyt Tulská 5275/47, B. Bystrica, o nájom časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6652/1, v rozsahu výmery 10 m2, za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred 
prevádzkou „BEST PUB“ 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Kataríny Géczyovej, trvalý pobyt Tulská 5275/47, B. Bystrica, 
o nájom časti pozemku za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom 
pozemku počas celého roka pred prevádzkou „BEST PUB“ 
 

číslo: 147/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Evy Hrabovskej, trvalý pobyt Ul. Mišíka 401/13, Prievidza, o zníženie výšky 
nájomného za pozemok pod novinovým stánkom, parc. č. 2059/1, nakoľko je 
invalidná dôchodkyňa a stánok má otvorený 2,5 hod. denne 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Evy Hrabovskej, trvalý pobyt Ul. Mišíka 401/13, Prievidza, o zníženie 
výšky nájomného za pozemok pod novinovým stánkom 
III. 
odporú ča 
vyzvať žiadateľku na úhradu zmeškaného nájomného a až po zaplatení dlhu žiadosť 
opätovne vrátiť na prerokovanie do komisie 
 

číslo: 148/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. 3 G Fitnes Club, s.r.o., so sídlom L. N. Tolstého 9 A, Prievidza, o nájom 
časti pozemku v k.  ú. Prievidza, parcela č. 4990/8, v rozsahu výmery 11 m2, za 
účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou Fitnes Clubu 
II. 
odporú ča 
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vyzvať žiadateľa doplniť súhlas vlastníkov priľahlých domov  
 
číslo: 149/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., so sídlom Ul. energetikov 191/13, Prievidza, o nájom 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4860/1, na účel využitia ako parkovacie 
miesta – pozdĺžne státie oproti budove vo vlastníctve spoločnosti 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., so sídlom Ul. energetikov 191/13, Prievidza, 
o nájom časti pozemku na účel využitia ako parkovacie miesta – pozdĺžne státie 
oproti budove vo vlastníctve spoločnosti 

 
číslo: 150/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
návrh na uplatnenie vlastníckeho práva mesta Prievidza k dielu „Plastika mieru“ za 
účelom zaradenia stavby do majetku mesta. Dielo  je umiestnené v parčíku pred ZŠ 
na Ul. S. Chalupku v Prievidzi na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
789, s výmerou 5814 m2 zapísaná na LV č. 1, avšak samotné umelecké dielo nie je 
zaradené v evidencii majetku mesta. V súčasnosti je dielo ako aj okolie zanedbané. 
Mesto má záujem pripomínať si významné osobnosti a udalosti v našom živote a tak 
za účelom odbornej obnovy tohto diela je potrebné zabezpečiť vlastnícke právo 
mesta Prievidza  
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť návrh na majetkovoprávne usporiadanie stavby – umeleckého diela do 
majetku mesta 
 

číslo: 151/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Edmunda Majdana, trvalý pobyt ul. M. Rázusa 14/1, Prievidza, o zámenu 
parcely registra E KN č. 450 s výmerou 3 m2 za časť parcely registra C KN  č. 
2747/19 v rozsahu výmery 10 m2  a zároveň o odkúpenie zvyšnej časti parcely, za 
účelom prístupu na parcelu č. 2678/2 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Edmunda Majdana, trvalý pobyt ul. M. Rázusa 14/1, Prievidza, 
o zámenu pozemkov 
 

číslo: 152/2016 
komisia 

I. 



9 

 

berie na vedomie 
žiadosť Patríciusa Sovu, trvalý pobyt Šumperská 35/8, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 5769 a parcela č. 5770 s výmerou 803 m2, za 
účelom výstavby rodinného domu, pričom žiadateľ žiada zohľadniť v cene potrebnú 
prekládku plynu a kanalizáciu v hĺbke 6 m, ktorá ide cez pozemok a nie je ju možné 
preložiť  
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Patríciusa Sovu, trvalý pobyt Šumperská 35/8, Prievidza, o kúpu  
pozemkov 

 III. 
 odporú ča 

oznámiť žiadateľovi aktuálny výpis z územnoplánovacej dokumentácie a následne 
žiadateľ môže opätovne predložiť žiadosť do komisie 
 

číslo: 153/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť MUDr. Vladimíra Ďurčányho, trvalý pobyt Vlčkova 11, Bratislava, Sandry 
Ďurčányovej, trvalý pobyt Vyšehradská 5, Bratislava, Mgr. Mária Ďurčányho, trvalý 
pobyt Mierová 197, Tornaľa, Róberta Ďurčányho, Námestie slobody 22, Prievidza, 
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra KN číslo 1835/1, ktorá bola 
vytvorená aj z pôvodnej parcely registra E KN č. 401 ako súčasti pôvodných 
pozemkov rod. Ďurčány, v rozsahu výmery 86 m2    
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť MUDr. Vladimíra Ďurčányho, trvalý pobyt Vlčkova 11, Bratislava, 
Sandry Ďurčányovej, trvalý pobyt Vyšehradská 5, Bratislava, Mgr. Mária Ďurčányho, 
trvalý pobyt Mierová 197, Tornaľa, Róberta Ďurčányho, Námestie slobody 22, 
Prievidza, o kúpu časti pozemku 
 

číslo: 154/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť vlastníkov garáži na Ul. J. Hollého a Ul. M. Hodžu o zníženie kúpnej ceny na 
pozemkoch pod garážami vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorých v súlade so 
Zásadami je stanovená jednotková cena 40 €/m2. Vzhľadom na nepodnikateľskú 
a dôchodcovskú skladbu vlastníkov predmetných garáží žiadatelia žiadajú predmetné 
pozemky odkúpiť za cenu 30 €/ m2 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť  žiadosť vlastníkov garáži na Ul. J. Hollého a Ul. M. Hodžu o zníženie kúpnej 
ceny pod garážami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza  
III. 
odporú ča MsZ 
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schváliť vlastníkom garáži na Ul. J. Hollého a Ul. M. Hodžu kúpnu cenu pozemkov 
pod garážami vo vlastníctve mesta za cenu 70 €/m2 

 
číslo: 155/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. BVH, spol. s r. o. so sídlom Ulica stavbárov 21, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra KN 562/7, 562/10 a 562/11, v rozsahu 
výmery 2000 m2. Na časti uvedeného pozemku sa nachádza už spoločnosťou 
postavená budova (zastavaná plocha 359 m2), zvyšná časť pozemku by sa využila na 
prístavbu viacúčelovej športovej haly (bowling, biliard...) 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. BVH, spol. s r. o. so sídlom Ulica stavbárov 21, Prievidza, o 
kúpu časti pozemkov 

 III.   
 odporú ča 

dať vypracovať nový geometrický plán a na predmetný pozemok vyhlásiť OVS 
minimálne za cenu 49,30 €/m2 

 
číslo: 156/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
ponuku spol. AKIMO, s.r.o., so sídlom Vajanského 11, Nové Mesto nad Váhom, 
o možnosť využitia predkupného práva mesta Prievidza na pozemok v k. ú. Prievidza, 
parcela registra C KN  č. 11/5 v rozsahu výmery 582 m2  za cenu 28 980 €. 
Spoločnosť z dôvodu nedostatku finančných zdrojov odstúpila od pôvodného zámeru 
výstavby polyfunkčného objektu, a tak predmetný pozemok ponúka mestu za 
pôvodnú nadobúdaciu cenu 
II. 
odporú ča MsR 
žiadosť odložiť,  počkať na stanovisko výstavby k využiteľnosti pozemku pre účely 
KaSS 
 

číslo: 157/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie   
ponuku spol. AMBER REAL LIMITED, so sídlom Stopher House, Webber Street, 
Londýn SE1ORE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zast. Ing. 
Peter Zmatek v zastúpení Realitná a Dražobná Spoločnosť MATRIX, s.r.o. so sídlom 
Nemocničná 1, Bojnice, o možnosť využitia predkupného práva mesta Prievidza na 
pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN 20/5 v rozsahu výmery 300 m2 za 
pôvodnú nadobúdaciu kúpnu cenu. Spoločnosť odstúpila od pôvodného zámeru 
výstavby zdravotníckeho zariadenia s lekárňou na sídlisku Píly z dôvodu zrušenia 
polikliniky Prievidza, čím sa narušila koncepcia výstavby 
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II. 
neodporú ča MsZ 
uplatniť ponuku spol. AMBER REAL LIMITED, so sídlom Stopher House, Webber 
Street, Londýn SE1ORE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 
v zast. Ing. Peter Zmatek v zastúpení Realitná a Dražobná Spoločnosť MATRIX, 
s.r.o. so sídlom Nemocničná 1, Bojnice, o možnosti využitia predkupného práva 
mesta Prievidza na predmetný pozemok 
III. 
odporú ča MsZ 
zachovať predkupné právo mesta Prievidza na predmetný pozemok 
 

číslo: 158/2016 
komisia 

I. 
           berie na vedomie  

žiadosť Jána Kršku a manž., trvalý pobyt Lesná 31, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN 242/1, v rozsahu výmery 23 m2, na 
záhradkárske účely 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Kršku a manž., trvalý pobyt Lesná 31, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku na záhradkárske účely, za odplatu v zmysle Zásad 

 
číslo: 159/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zrušenie NZ č. 285/2013 s nájomcom MS SERVICE 
s.r.o., a to z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu. Pozemky, 
ktoré má spol. v nájme, neužívajú a neobhospodarujú, ale uzavreli ústnu dohodu 
s RD Bukovina, ktoré sa o predmetné pozemky stará.    

 II. 
 odporú ča MsZ 

schváliť návrh právnej kancelárie na zrušenie NZ č. 285/2013 s nájomcom MS 
SERVICE s.r.o., z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 

    JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 
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Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 19. 5. 2016  


