
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 13. 4. a 14. 4. 2016 

od 68 – 127 
 

68. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2015 
69. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2016 
70. Návrh KaSS na vyradenie hmotného majetku mesta 
71. Správa o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia 
72. Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2016 
73. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí... 
74. Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/16 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
75. Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/16 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Prievidza 
76. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2015 
77. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 
78. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
79. Správa spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv 
80. Žiadosť spol. TSMPD, s.r.o. o zvýšenie ZI 
81. Návrh doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 
82. Zumer Kučera, Prievidza – žiadosť o umiestnenie vonkajšieho sedenia  
83. Otto Fábrik -  OF, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR 
84. PJK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR 
85. Anna Petrášová – AMPA, Prievidza – žiadosť o súhlas s umiestnením vonkajšieho 

sedenia - terasy 
86. Radoslav Hanzel – Grennbox, Prievidza – žiadosť o úpravu výmery prenajatého 

pozemku 
87. JUDr. Eleonóra Kohajdová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výpovede z nájmu 
88. JUDr. Ján Lacko, Kanianka – žiadosť o prehodnotenie výpovede z nájmu 
89. OLÝRA, s.r.o., Považská Bystrica – žiadosť o prehodnotenie výpovede z NZ č. 11/2009 
90. Ing. Pavol Ondro, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 
91. VIP invest, s.r.o. Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 
92. EURONICS Prievidza , s.r.o.- žiadosť o nájom časti pozemku 
93. Ľubomír Menzei L – Trade, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku  
94. Spol. 2brothers, s.r.o., Opatovce n. Nitrou – žiadosť o nájom časti pozemkov 
95. Rozšírenie súčasného cintorína – žiadosť o usporiadanie pozemkov od fyzických osôb 
96. Bohunka Jurovýchová, (r. nar. 1967) Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 

                                                                           – žiadosť o prehodnotenie KC  
97. Bohunka Jurovýchová, (r. nar. 1948) Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
                                                                                 – žiadosť o prehodnotenie KC         
98. Ľubomír Kováč a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
99. Otto Fitzel a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 

                                         - žiadosť o prehodnotenie KC  
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100.  Ing. Daniel Mačuha, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
101.  Viera Moždženová, Ľudovít Drobný, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
102.  Karol Wittermann a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
103. OD PRIOR STRED, a. s. Zvolen – žiadosť o kúpu časti pozemku 
104. Jakub Mello, Prievidza – žiadosť o zníženie KC za pozemok 
105. Jana Madajová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru 
106. Róbert Dadík, Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru  
107. Spol. LK Consulting, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu, prípadne nájom časti pozemku 
108. Ing. Igor Cesnek a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu, prípadne nájom časti pozemku 
109. Spol. B&Š HoReCa, s.r.o., Lehota p. Vtáčnikom – žiadosť o kúpu pozemku 
110. ELEKTRO – MLM, s.r.o. Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
111. Spol. MAVICO, spol. s r. o., Bratislava – žiadosť o kúpu časti pozemku 
112. Ján Kiripolský a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
113. VIP invest, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
114. Ján a a Danica Mokrí, prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
115. Eleonóra Paulenová, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
116. Mária Havaldová a Eva Stanková, Prievidza – žiadosť o navýšenie KC pri predaji      

   pozemku 
117. Ing. Peter Kiaba, Nováky – ponuka na využitie predkupného práva 
118. Peter Páleš, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
119. Jana Bírešová, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia   

  inžnierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky 
120. Dagmar Marcineková, Prievidza 

Peter Mečiar, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia  - el. 
prípojky a právo prístupu na účel údržby a opráv 

121. SSE-D, a.s. Žilina, v zast. PEV s.r.o., Žilina -  žiadosť o zriadenie vecného bremena –   
právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky   
(oblasť Borina) 

122. Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zast. Telekomunik, s.r.o. Košice –žiadosť o zriadenie 
vecného bremena právo uloženia inžinierskych sietí- umiestnenie telekomunikačnej 
prípojky 

123. Anna Petrášová, Prievidza, v zast. spol. AZ REAL PD s.r.o., Prievidza – žiadosť 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí (el.,voda, kanal. 
prípojka, prekládka + prístup k plánovanému objektu 

124. DSI DATA, s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí (optická telekomunikačná prípojka) 

125. Juraj Bátora, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí (voda + el. prípojka) 

126. SSE-D, a. s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena – preložka rekonštruovaných podperných bodov do blízkosti cesty  

127. SPP, a. s. Bratislava – žiadosť o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena  

číslo: 68/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2015 
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číslo: 69/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2016 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2016 

číslo: 70/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh KaSS na vyradenie hmotného majetku mesta 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh KaSS na vyradenie hmotného majetku mesta 

číslo: 71/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Správu o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia 

číslo: 72/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2016 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2016 

číslo: 73/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí... 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí... 

 
číslo: 74/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/16 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 
Prievidza 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/16 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza 

 
číslo: 75/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/16 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Prievidza 
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II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/16 o nakladaní s KO a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 

číslo: 76/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2015 

 
číslo: 77/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiacu správu za rok 2015 
 

číslo: 78/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 

číslo: 79/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Správu spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv 
s odporučením, aby: 
- komisia športu v rámci správy športovísk a plánovanej rekonštrukcie FŠ 

zabezpečila rovnaký princíp využitia všetkých športových ihrísk;    
- na Informačných tabuliach prevádzkového poriadku detských ihrísk 

a športovísk bola upravená veková hranica detí, ktoré majú voľný vstup na 
detské ihriská z pôvodných 0 -15 rokov na 0 – 12 rokov  

číslo: 80/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. TSMPD, s.r.o. o zvýšenie ZI 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. TSMPD, s.r.o. o zvýšenie ZI 

číslo: 81/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom 
parkovaní s tým, že komisia žiada do času zasadnutia MsR zapracovať do VZN 
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vydanie rezidentskej karty aj pre držiteľov motorového vozidla na základe 
leasingovej zmluvy 
 

číslo: 82/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt  G. Švéniho 3E/7, Prievidza, o umiestnenie 
vonkajšieho sedenia pred stánkom zmrzliny - terasy, časť pozemku parcela 
č.1835/6, v rozsahu výmery 15 m2 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt  G. Švéniho 3E/7, Prievidza, 
o umiestnenie vonkajšieho sedenia pred stánkom zmrzliny 

 
číslo: 83/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Otta Fábrika – OF, so sídlom Priechodná č. 4, Prievidza, o nájom časti 
pozemku + stánku oproti OD PRIOR, za účelom predaja pekárenských výrobkov 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Otta Fábrika – OF, so sídlom Priechodná č. 4, Prievidza, o nájom 
časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR, za účelom predaja pekárenských 
výrobkov 

číslo: 84/2016 
komisia 

I.  berie na vedomie 
 žiadosť spol. PJK, s.r.o., so sídlom Š. Králika, Prievidza – žiadosť o nájom časti 

pozemku + stánku oproti OD PRIOR, za účelom predaja pekárenských výrobkov  
II.  neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. PJK, s.r.o., so sídlom Š. Králika, Prievidza – žiadosť o nájom   
časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR, za účelom predaja pekárenských 
výrobkov 

       
číslo: 85/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Anny Petrášovej – AMPA, so sídlom Nám. slobody 2, Prievidza, o súhlas 
s umiestnením vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou kaviarne na Námestí 
slobody 2. Nakoľko sa plánovaná rekonštrukcia dlažby na námestí doteraz 
neuskutočnila, žiadateľka žiada postaviť terasu v pôvodnom prevedení  

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Anny Petrášovej – AMPA, so sídlom Nám. slobody 2, Prievidza, 
o súhlas s umiestnením vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou kaviarne 
na Námestí slobody 2 
odporúča, 
aby žiadateľka riešila vonkajšie sedenie slnečníkmi a nie krytou terasou 
 



6 

 

číslo: 86/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Radoslava Hanzela – Grennbox, Prievidza, o úpravu výmery prenajatého 
pozemku (sedenia na terase), ktoré je v skutočnosti 240 m2 a nie 300 m2, ako je 
uvedené v zmluve č. 3/2009. Premeranie sa robilo za prítomnosti zamestnankyne 
MsÚ 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Radoslava Hanzela – Grennbox, Prievidza, o úpravu výmery 
prenajatého pozemku 

 
číslo: 87/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
stanovisko JUDr. Eleonóry Kohajdovej, so sídlom Ul. Mišíka, Prievidza, k výpovedi 
z nájmu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra KN č. 2059/1, v rozsahu 
výmery 24m2, s výpovednou lehotou do 19. 4. 2016. JUDr. Kohajdová na 
predmetnom pozemku vybudovala na vlastné náklady spevnené plochy – 4 
parkovacie miesta, na základe čoho bola medzi mestom Prievidza a žiadateľkou 
uzatvorená NZ . V prípade ukončenia nájmu pozemok pred budovou, ktorý t. č. 
slúži na parkovanie 4 osobných motorových vozidiel, žiadateľka uvedie do 
pôvodného stavu – pozemok zatrávni. Ako alternatívu navrhuje, aby NZ zostala 
v platnosti a bola upravená výška nájomného podľa dohody zmluvných strán, 
prípadne navrhuje, aby drobnú stavbu mesto odkúpilo za cenu určenú znaleckým 
posudkom 

II. odporúča MsZ 
trvať na vypovedaní NZ č. 36/2007 uzatvorenej s JUDr. Eleonórou Kohajdovou, 
účelom ktorej bol prenájom dvoch parkovacích miest na  časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela registra KN č. 2059/1, v rozsahu výmery 24m2 

III. odporúča  
JUDr. Eleonóre Kohajdovej zakúpiť parkovacie karty podľa VZN č. 153/2014 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 
Prievidza  
 

číslo: 88/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
stanovisko JUDr. Jána Lacku, trvalý pobyt Bojnická cesta 28/5, Kanianka, 
k výpovedi z nájmu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
2059/1, v rozsahu výmery 120 m2, ktorú si žiadateľ prenajal za účelom vybudovania 
8 parkovacích miest pre potreby vlastníka nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa na Ul. M. Mišíka v Prievidzi. Parkovacie miesta vybudoval na vlastné náklady, 
pričom ich výstavba  bola povolená príslušným stavebným úradom. V zmysle 
uvedeného žiadateľ žiada vzniknutú situáciu riešiť finančným vysporiadaním, 
prípadne navrhuje spoločné rokovanie a dohodla sa úprava vzájomných vzťahov  

II. odporúča MsZ 
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trvať na vypovedaní NZ č. 18/2009 uzatvorenej s JUDr. Jánom Lackom, účelom 
ktorej bol prenájom 8 parkovacích miest na  časti pozemku v k. ú. Prievidza, 
parcela registra C KN č. 2059/1, v rozsahu výmery 120 m2 

III. odporúča  
JUDr. Jánovi Lackovi zakúpiť parkovacie karty podľa VZN č. 153/2014 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza  
 

číslo: 89/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
stanovisko k výpovedi z nájmu spol. OLÝRA, s.r.o., so sídlom Školská 269/15, 
Dunajská Lužná, predmetom ktorej bolo vybudovanie parkovacích plôch, na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 8, v rozsahu výmery 115 m2 , nachádzajúci sa 
na Ul. F. Madvu. Spoločnosť žiada o prehodnotenie výpovede s tým, že má záujem 
o kúpu, resp. nájom pozemku pod parkovacími plochami  

II. neodporúča MsZ 
schváliť  spol. OLÝRA, s.r.o., so sídlom Školská 269/15, Dunajská Lužná, kúpu   
pozemku  

III. odporúča MsZ 
schváliť nájom pozemku za cenu 2,5 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 1- mesačnou 
výpovednou lehotou, s podmienkou odovzdania parkovacích plôch a chodníka do 
majetku mesta podľa skutočného zamerania geometrickým plánom  
 

číslo: 90/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Pavla Ondru, trvalý pobyt Ul. Okružná cesta 189/12/1, o prehodnotenie 
výšky nájomného za priestor pod parkovacími plochami užívanými širokou 
verejnosťou z 0, 03 €/rok na sumu 2,50 €/m2/rok neakceptovateľná.  

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Pavla Ondru, trvalý pobyt Ul. Okružná cesta 189/12/1, 
o prehodnotenie výšky nájomného za priestor pod parkovacími plochami 

 
číslo: 91/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. VIP invest, s.r.o. , so sídlom Ul. energetikov 191/17, Prievidza, 
o prehodnotenie výšky nájomného, časť  pozemku v k. ú, Prievidza, parcela č. 
4860/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 110 m2 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. VIP invest, s.r.o. , so sídlom Ul. energetikov 191/17, 
Prievidza, o prehodnotenie výšky nájomného 

III. odporúča 
rokovať s nájomníkom o nedodržaní podmienok NZ 
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číslo: 92/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. EURONICS Prievidza , s.r.o., Bojnická cesta 39 C, Prievidza, o nájom 
časti pozemku parcela č. 2133/2, v k. ú. Prievidza, na ktorom sa nachádzajú 
parkovacie miesta, za účelom vyhradeného parkovania pre zásobovanie 
a návštevníkov prevádzky na Bojnickej ceste. V prípade kladného vybavenia spol. 
zrealizuje technické opatrenia na zabezpečenie prevádzky vyhradeného 
parkoviska 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. EURONICS Prievidza , s.r.o., Bojnická cesta 39 C, Prievidza, 
o nájom časti pozemku za účelom vyhradeného parkovania 

 

číslo: 93/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Menzeia L – Trade, trvalý pobyt J. Roháča 926/3, Prievidza,  
o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4971/2, v rozsahu výmery 1,92 
m2, za účelom vytvorenia kovovej nakladacej plošiny ukotvenej na nožičkách vo 
výške 36 cm nad zemou, potrebnej k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ľubomíra Menzeia L – Trade, trvalý pobyt J. Roháča 926/3, 
Prievidza,  o nájom časti pozemku, a to v zmysle platných Zásad, za cenu 
0,7/m2/deň  

číslo: 94/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. 2brothers, s.r.o., so sídlom Opatovce n. Nitrou, o nájom časti 
pozemkov na území mesta Prievidza, za účelom osadenia stojanov pre „Zelené 
bicykle“, a to v počte 16 x, za zvýhodnené nájomné vo výške 1 €/ročne/stojan, 
nakoľko projekt je zameraný na sociálne a ekologické prínosy 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. 2brothers, s.r.o., so sídlom Opatovce n. Nitrou, o nájom časti 
pozemkov za účelom osadenia stojanov pre „Zelené bicykle“ 

číslo: 95/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
dôvodovú správu, v zmysle ktorej mesto Prievidza zabezpečuje prostredníctvom 
Technických služieb mesta Prievidza, a. s. správu a prevádzku cintorínov. Cintorín 
v k. ú. Prievidza pri Mariánskej ulici má v súčasnosti nedostatočný počet miest na 
uloženie ľudských pozostatkov. Preto je potrebné pristúpiť k rozšíreniu areálu 
súčasného cintorína prostredníctvom zabezpečenia nových pozemkových 
nehnuteľností do vlastníctva mesta Prievidza, a to kúpou pozemkov od okolitých  
vlastníkov týchto pozemkov 

II. odporúča MsZ 
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schváliť rozšírenie areálu súčasného cintorína prostredníctvom zabezpečenia 
nových pozemkových nehnuteľností do vlastníctva mesta Prievidza, a to kúpou 
pozemkov 

 

číslo: 96/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1967), trvalý pobyt Rastislavova 2677/11A, 
Prievidza, o prehodnotenie KC pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 1920,  ktorá je vo vlastníctve žiadateľky. Ponúkanú cenu 70 €/m2 
považuje za neprimerane vysokú, nevyjadruje skutočnú hodnotu pozemku, nakoľko 
má v katastri zapísané právo zodpovedajúce vecnému bremenu tento pozemok 
bezodplatne užívať. Vzhľadom k uvedenému žiada o odpredaj predmetného 
pozemku za cenu 50 €/m 2  

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1967), trvalý pobyt Rastislavova 
2677/11A, Prievidza, o odpredaj pozemku pod garážou za cenu 50 €/m 2 

III. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1967), trvalý pobyt Rastislavova 
2677/11A, Prievidza, o odpredaj pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m 2 

 

 

číslo: 97/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1948), trvalý pobyt Rastislavova 2677/11A,  
Prievidza, o prehodnotenie KC pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 1912,  ktorá je vo vlastníctve žiadateľky. Ponúkanú cenu 70 €/m2 
považuje za neprimerane vysokú, nevyjadruje skutočnú hodnotu pozemku, nakoľko 
má v katastri zapísané právo zodpovedajúce vecnému bremenu tento pozemok 
bezodplatne užívať. Vzhľadom k uvedenému žiada o odpredaj predmetného 
pozemku za cenu 50 €/m 2  

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1948), trvalý pobyt Rastislavova 
2677/11A, Prievidza, o odpredaj pozemku pod garážou za cenu 50 €/m 2 

III. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Bohunky Jurovýchových (r. nar. 1948), trvalý pobyt Rastislavova 
2677/11A, Prievidza, o odpredaj pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m 2 

 
číslo: 98/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Kováča a manž., trvalý pobyt Športova 7, Prievidza, o kúpu 
pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 1924  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ľubomíra Kováča a manž., trvalý pobyt Športova 7, Prievidza, 
o kúpu pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m 2 
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číslo: 99/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Otta Fitzela a manž., trvalý pobyt Ul. M. Mišíka, 10/9, Prievidza,  o kúpu 
pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1926, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľov. Nakoľko ponúkanú cenu 70 €/m2 považujú za neprimerane 
vysokú, nevyjadruje skutočnú hodnotu pozemku, navrhujú cenu 30 €/m2 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Otta Fitzela a manž., trvalý pobyt Ul. M. Mišíka, 10/9, Prievidza,  
o kúpu pozemku pod garážou za cenu 30 €/ m2 

III. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Otta Fitzela a manž., trvalý pobyt Ul. M. Mišíka, 10/9, Prievidza,  
o kúpu pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m2 

číslo: 100/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, trvalý pobyt Nábr. Sv. Cyrila 359/23, Prievidza,  
o kúpu pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza, parcela registra KN č. 1914, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, trvalý pobyt Nábr. Sv. Cyrila 359/23, 
Prievidza,  o kúpu pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m2 

číslo: 101/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Viery Moždženovej, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 12/10, Prievidza a  Ľudovíta 
Drobného, trvalý pobyt Ul. energetikov 191/21, Prievidza,  o kúpu pozemku pod 
garážou, v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1930, za účelom majetkovo-
právneho usporiadania 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Viery Moždženovej, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 12/10, Prievidza a  
Ľudovíta Drobného, trvalý pobyt Ul. energetikov 191/21, Prievidza, o kúpu 
pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m2 

 
číslo: 102/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Karol Wittemann a manž., trvalý pobyt Lúčna 47/12, Prievidza, o kúpu 
pozemku pod garážou, v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1908, v rozsahu 
výmery 19 m 2 , za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Karol Wittemann a manž., trvalý pobyt Lúčna 47/12, Prievidza, 
o kúpu pozemku pod garážou, a to za cenu 70 €/m2 
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číslo: 103/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť OD PRIOR STRED, a. s., so sídlom Námestie SNP 2497, Zvolen, o kúpu 
časti pozemku, v k. ú. Prievidza, parcela č. 2122/1, v rozsahu výmery 13 m2, za 
účelom modernizácie hlavného vstupu do obchodného domu smerom do Námestia 
slobody, ktorého súčasťou bude aj osadenie nového turniketu 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť OD PRIOR STRED, a. s., so sídlom Námestie SNP 2497, Zvolen, 
o kúpu časti pozemku, za účelom modernizácie hlavného vstupu do obchodného 
domu 
 

číslo: 104/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Na stráňach 13, Prievidza, o zníženie KC 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
5532/60, trvalé trávne porasty, v rozsahu výmery 1268 m2, a to 1/2 . Žiadateľovi 
bola schválená KC vo výške 60 €/m2 , s ktorou nesúhlasí a navrhuje cenu 25 €/m2, 
nakoľko parcelu z dôvodu svahovitého terénu je možné využiť len na záhradkárske 
účely 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Na stráňach 13, Prievidza, o zníženie 
KC spoluvlastníckeho podielu na pozemku za cenu 25 €/m2 

III. odporúča MsZ  
schváliť KC spoluvlastníckeho podielu na pozemku za cenu znaleckého posudku, 
ale nie nižšiu ako 25 €/m2 
 

číslo: 105/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jany Madajovej, trvalý pobyt Dúbravská 15/12, Prievidza, o odkúpenie 
časti nebytového priestoru, ktorý má žiadateľka v  nájme na Lúčnej ul. 157/12, 
Prievidza v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 8821, v rozsahu výmery približne 
106,27 m2 . Žiadateľka má záujem uvedený priestor naďalej využívať na služby 
opravy a zákazkové šitie kožuchov, kožušinových výrobkov a doplnkov  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jany Madajovej, trvalý pobyt Dúbravská 15/12, Prievidza, 
o odkúpenie podielu na nebytovom priestore na Lúčnej ul. (bývalá PK3) 
s podmienkou, že pri riešení žiadosti Róberta Dadíka sa dorieši odkúpenie celého 
zvyšného majetkového podielu mesta 

číslo: 106/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Róberta Dadíka, trvalý pobyt Gazdovská 4/11, Prievidza, o odkúpenie časti 
nebytového priestoru, ktorý má žiadateľ v dlhodobom prenájme na  Lúčnej ul. 
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157/12, Prievidza v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 8821, v rozsahu výmery 
približne 51, 64 m2 . Žiadateľ by chcel uvedený priestor prestavať na kancelárie 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Róberta Dadíka, trvalý pobyt Gazdovská 4/11, Prievidza, 
o odkúpenie podielu na nebytovom priestore na Lúčnej ul. (bývalá PK3) 
s podmienkou, že pri riešení žiadosti Jany Madajovej sa dorieši odkúpenie celého 
zvyšného majetkového podielu mesta 

číslo: 107/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. LK Consulting, s.r.o., so sídlom Papraďová 1/A, Bratislava, o kúpu, 
prípadne nájom časti pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela č. 788/7 (2/3 z výmery), 
za účelom dobudovania parkovacích miest k projektu fitness centra 

II. odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku spol. LK Consulting, s.r.o., so sídlom Papraďová 1/A, 
Bratislava, za nasledovných podmienok: 
- predaj pozemku v celosti (vrátane pôvodnej prístupovej cesty);  
- pri zameraní GP dať zamerať celú dĺžku;  
- cena pozemku stanovená podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pri 
predaji vedľajších nehnuteľností, t. j. za cenu 49,30 €/m2 
 

číslo: 108/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Igora Cesneka a manž., trvalý pobyt Bazová 707/19, Prievidza, o kúpu, 
prípadne nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 788/7 (1/3 z výmery), 
za účelom dobudovania parkovacích miest k projektu fitness centra 

II. odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku Ing. Igora Cesneka a manž., trvalý pobyt Bazová 707/19, 
Prievidza, za nasledovných podmienok: 
- predaj pozemku v celosti (vrátane pôvodnej prístupovej cesty);  
- pri zameraní GP dať zamerať celú dĺžku;  
- cena pozemku stanovená podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pri 
predaji vedľajších nehnuteľností, t. j. za cenu 49,30 €/m2 
 

číslo: 109/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. B&Š HoReCa, s.r.o., so sídlom SNP 35/5, Lehota p. Vtáčnikom,  
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 370/45, v rozsahu výmery 6431 m2 , 
na podnikateľské účely – výrobné a skladové 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. B&Š HoReCa, s.r.o., so sídlom SNP 35/5, Lehota p. 
Vtáčnikom, o kúpu pozemku 

III. odporúča  
na predmetný pozemok vyhlásiť OVS za minimálnu cenu 10 €/m2  
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číslo: 110/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. ELEKTRO – MLM, s.r.o., so sídlom Stavbárov 12, Prievidza, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 528/156, v rozsahu výmery 
1 763 m2 , na podnikateľské účely – výrobné, obchodné a skladové 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. ELEKTRO – MLM, s.r.o., so sídlom Stavbárov 12, Prievidza, 
o kúpu pozemku 

III. odporúča 
na predmetný pozemok vyhlásiť OVS za minimálnu cenu 10 €/m2, s tým že sa bude 
ponúkať orná pôda 
 

číslo: 111/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. MAVICO, spol. s.r.o., so sídlom Klincová 37/A, Bratislava, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, časť parcely 562/11, v rozsahu výmery približne 
200 m 2 , z dôvodu rozšírenia parcely, susediacej s parcelou žiadateľa (562/12), 
nakoľko spoločnosť  plánuje využiť dodatočné plochy na výstavbu bytového domu 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. MAVICO, spol. s.r.o., so sídlom Klincová 37/A, Bratislava, 
o kúpu časti pozemku 
 

číslo: 112/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jána Kiripolského a manž., trvalý pobyt I. Krasku 687/33, Prievidza, o kúpu 
pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela č. 4851, v rozsahu výmery 27 m 2 , za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý žiadatelia užívajú 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Kiripolského a manž., trvalý pobyt I. Krasku 687/33, 
Prievidza, o kúpu časti pozemku, a to za cenu 20 €/ m2 
 

číslo: 113/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. VIP invest, s.r.o. , so sídlom Ul. energetikov 191/17, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 4861/1, 
ostatné plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 47 m2, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku, na ktorom sa nachádzajú stavby vo vlastníctve spoločnosti.  
Spoločnosť sa zároveň zaväzuje, že za neoprávnené zabratie pozemku pod 
stavbami zaplatí stanovenú kúpnu cenu vo výške 200 €/m2 , za spätné užívanie 
pozemku 5 000 € a zároveň vybuduje na vlastné náklady detské ihrisko do výšky 
nákladov 5 000 €, po dohode s mestom 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. VIP invest, s.r.o. , so sídlom Ul. energetikov 191/17, o kúpu 
nehnuteľnosti, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 
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s odkladacou podmienkou, najprv zrealizovať zámer v zmysle vizualizácie a až po 
zameraní geometrickým plánom pristúpiť k uzavretiu zmluvy  
 

číslo: 114/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jána Mokrého a manž., trvalý pobyt Na Karasiny 249/51, Prievidza, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/105, ktorá priamo susedí s parcelami 
žiadateľov, nakoľko spojením parciel do jedného celku by bolo zabezpečené ich 
lepšie využitie 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Mokrého a manž., trvalý pobyt Na Karasiny 249/51, 
Prievidza, o kúpu pozemku 
 

číslo: 115/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Eleonóry Paulenovej, trvalý pobyt Puškinova 17, Prievidza, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2649/2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pri rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. 
Žiadateľka navrhuje KC 20 €/m2 , tak ako zaplatil za pozemok jej sused v r. 2015  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Eleonóry Paulenovej, trvalý pobyt Puškinova 17, Prievidza, o kúpu 
pozemku za 20 €/m2 
 
 

číslo: 116/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Márii Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza a Evy Stankovej, 
trvalý pobyt Včelárska 12, Prievidza, o navýšenie KC pozemku nachádzajúceho sa 
pod telesom cestnej komunikácie v k. ú. Prievidza, každá v spoluvlastníckom 
podiele ½, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady, v rozsahu výmery 41 m2. 
Žiadateľky nesúhlasia s cenou 5 €/m2, navrhujú KC 20 €/m2  

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Márii Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza a Evy 
Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 12, Prievidza, o navýšenie KC pozemku 
nachádzajúceho sa pod telesom cestnej komunikácie, v k. ú. Prievidza, každá 
v spoluvlastníckom podiele ½, v rozsahu výmery 41 m2 

III. odporúča 
prenechať v platnosti pôvodné uznesenie ( KC za 5 €/m2)    
 
 

číslo: 117/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
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ponuku Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt M. R. Štefánika, Nováky, na využitie 
predkupného práva mesta na pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C č. 
5400/63, v rozsahu výmery 1000 m2 – ostatné plochy, a to za cenu 65 000 €  

II. neodporúča MsZ 
schváliť ponuku Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt M. R. Štefánika, Nováky, na využitie 
predkupného práva mesta na pozemok, a to za cenu 65 000 €  

III. odporúča MsZ 
uplatniť predkupné právo mesta na pozemok v zmysle kúpnej zmluvy č. 18/07, čl. 
V. t .j za cenu 5, 48 €/m2 
 

číslo: 118/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Petra Páleša, trvalý pobyt P. Dobšinského 4/1, Prievidza, o  kúpu časti 
pozemku v k. ú. V. Lehôtka, parcela registra E KN č. 2516/1 – novovytvorená 
parcela registra C KN č. 660/10, s výmerou 33 m2, na záhradkárske účely 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Páleša, trvalý pobyt P. Dobšinského 4/1, Prievidza, o  kúpu 
časti pozemku za cenu 10 €/m2, s podmienkou súhlasu vlastníkov 
 

číslo: 119/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jany Bírešovej, trvalý pobyt Kvetná 4, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí – vybudovanie vodovodnej 
prípojky na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 2383 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jany Bírešovej, trvalý pobyt Kvetná 4, Prievidza,                                          
o zriadenie vecného bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí - vybudovanie 
vodovodnej prípojky na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 2383 za 
odplatu podľa IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
 

číslo: 120/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Veľkonecpalská 24 A, Prievidza a Petra 
Mečiara, trvalý pobyt ul. Družby 683/7, Nedožery Brezany, o zriadenie vecného 
bremena , a to právo uloženia inžinierskych sietí – vybudovanie elektrickej prípojky 
a právo prístupu na účel údržby a opráv na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela 
číslo 5546 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Veľkonecpalská 24 A, 
Prievidza a Petra Mečiara, trvalý pobyt ul. Družby 683/7, Nedožery Brezany, 
o zriadenie vecného bremena , a to právo uloženia inžinierskych sietí vybudovanie 
elektrickej prípojky a právo prístupu na účel údržby a opráv na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, parcela číslo 5546 za odplatu podľa IS 80 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Prievidza 
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číslo: 121/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. SSE-D, a. s. Žilina, v zast. spol. P.E.V. s. r. o., so sídlom Revolučná 
3288/3, Žilina, o rozšírenie vecného bremena, a to právo uloženia energetického 
zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky v záhradkárskej oblasti 
„Borina“. Vedenie bude uložené v zemi, väčšinou v okrajových častiach pozemkov 
v hĺbke 80 cm, čím nebude obmedzovať bežné činnosti vlastníkov pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. SSE-D, a. s. Žilina, v zast. spol. P.E.V. s. r. o., so sídlom 
Revolučná 3288/3, Žilina, o rozšírenie vecného bremena, a to právo uloženia 
energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky v záhradkárskej 
oblasti  „Borina“,  a to za cenu znaleckého posudku 
 

číslo: 122/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zast. Telekomunik, s. r. o. Košice, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  
parcela registra KN-C č. 2569/1, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra KN-
E č. 2551, ostatné plochy a parcela registra KN-E č. 2554, zastavané plochy 
a nádvoria,  
uloženie inžinierskych sietí – umiestnenie telekomunikačnej prípojky, ktorá rieši 
zriadenie pripojenia objektu na adrese Stavbárov 56/17– Spektrum na existujúcu 
sieť Slovak Telekom, a. s. Bratislava umiestnenú v bytovom dome Stavbárov 11 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zast. Telekomunik, s. r. o. 
Košice, o zriadenie vecného bremena za odplatu v zmysle platných Zásad, IS 
realizovať pretlakom popod cestu s podmienkou, dať cestu do pôvodného stavu 
s právom uloženia inžinierskych sietí – umiestnenie telekomunikačnej prípojky, 
ktorá rieši zriadenie pripojenia objektu na adrese Stavbárov 56/17– Spektrum na 
existujúcu sieť Slovak Telekom, a. s. Bratislava umiestnenú v bytovom dome 
Stavbárov 11  za odplatu podľa IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza s podmienkou realizovať inžinierske siete pretlakom popod cestu 
a uvedením cesty do pôvodného stavu 

 
číslo: 123/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt J. Matušku 761/6, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí (elektrika, voda, 
kanalizačná prípojka, prekládka, parkovanie + prístup k plánovanému objektu) na  
pozemkoch v k. ú. Prievidza, a to: 
Pozemky pod stavbou: parcela číslo 4996/8 a 4996/10 
Pozemky pod prípojkami: 
    vodovodná prípojka: parc. č. 4996/8, 4996/1, 4875/1 – 30 m 
    prípojka plynu: parc. č. 4996/9 – 1,3 m 
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    kanalizačná prípojka: parc. č. 4996/1, 4875/1  - 20 m 
    prípojka elektro: parc. č. 4996/1 – 1 m 
    prekládka kanalizačnej prípojky: parc. č. 4996/1 – 25 m 
    prekládka elektrického NN vedenia: parc. č. 4996/1 – 11 m            

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt J. Matušku 761/6, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí, komisia žiada 
k predmetnej žiadosti doložiť stanovisko VVO 
 

číslo: 124/2016 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spol. DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena z dôvodu 
plánovanej realizácie optickej telekomunikačnej prípojky v k. ú. Prievidza na Ul. 
Mojmírova, parc. č. 5351, dĺžka zemného vedenia 17 m, ochranné pásmo 1 m 

II. odporúča MsZ  
schváli žiadosť spol. DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, 
Námestovo, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
tak, ako sa spol. schválilo v minulosti 

 
číslo: 125/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Juraja Bátoru, trvalý pobyt Viničná 677/13, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí (vodovodné a elektrické prípojky) 
časťou kraja miestnej komunikácie v k. ú. V. Lehôtka, parcelné číslo 801/1. Ryha 
bude vedená k parcele č.1200/9, ktorej žiadateľ je vlastníkom 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Juraja Bátoru, trvalý pobyt Viničná 677/13, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena, a to právo uloženia inžinierskych sietí, komisia žiada 
k predmetnej žiadosti doložiť stanovisko VVO s právom uloženia inžinierskych sietí 
– umiestnenie telekomunikačnej prípojky, ktorá rieši zriadenie pripojenia objektu na 
adrese Stavbárov 56/17– Spektrum na existujúcu sieť Slovak Telekom, a. s. 
Bratislava umiestnenú v bytovom dome Stavbárov 11  za odplatu podľa IS 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza s podmienkou realizovať 
inžinierske siete pretlakom popod cestu a uvedením cesty do pôvodného stavu 
 

číslo: 126/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, o zriadenie 
vecného bremena vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra E KN č. 
313/1, v rozsahu výmery 4714 m2 , pričom predpokladaný záber vecného bremena 
je 2 m2, z dôvodu preložky rekonštruovaných podperných bodov do blízkosti cesty. 
Zároveň spoločnosť žiada o právo vstupu a prechodu cez pozemky vo vlastníctve 
mesta 

II. odporúča MsZ 



18 

 

schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 
o zriadenie vecného bremena za odplatu v zmysle platných Zásad podľa IS 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
 

číslo: 127/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
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. neodporúča 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“ a žiada dopravnú komisiu o preverenie rekonštrukcie 
chodníkov a komunikácii 
 
 
 
 

                                                                                      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

 
 
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 15. 4. 2016  
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ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINAN ČNEJ, MAJETKOVEJ,  

REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PODNIKATE ĽSKÝCH AKTIVÍT 

ZO DŃA 13. 4. 14. 4. 2016 

Zasadnutie komisie d ňa 13. 4. 2016 

Začiatok zasadnutia:  13.00.  hod. 
Ukončenie zasadnutia:  18.00 hod. 
 

Prítomní:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Durčeková,       
Július Urík, Ing. Marián Bielický, Ing. Milan Simušiak 

Prizvaní:   Mgr. Dana Horná, Ing. Branislav Magdolen, Mgr. Vlasta Miklasová, Ing. Tomáš 
Dobrotka, Mgr. Veronika Ľahká, Ing. Monika Majdanová, Ing. Štefan Bača, JUDr. Aneta 
Tarnóczyová,  Ing. Katarína Andrejkovičová,           
               

Program: 

1. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2015 
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v roku 2016 
3. Návrh KaSS na vyradenie hmotného majetku mesta 
4. Správa o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia 
5. Návrh I. zmeny rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2016 
6. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí... 
7. Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/16 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
8. Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/16 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Prievidza 
9.   Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2015 
10. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 
11. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
12. Správa spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv 
13. Žiadosť spol. TSMPD, s.r.o. o zvýšenie ZI 
14. Návrh doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 
15. Zumer Kučera, Prievidza – žiadosť o umiestnenie vonkajšieho sedenia  
16. Otto Fábrik -  OF, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR 
17. PJK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku + stánku oproti OD PRIOR 
18. Anna Petrášová – AMPA, Prievidza – žiadosť o súhlas s umiestnením vonkajšieho 

sedenia - terasy 
19. Radoslav Hanzel – Grennbox, Prievidza – žiadosť o úpravu výmery prenajatého 

pozemku 
20. JUDr. Eleonóra Kohajdová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výpovede z nájmu 
21. JUDr. Ján Lacko, Kanianka – žiadosť o prehodnotenie výpovede z nájmu 
22. OLÝRA, s.r.o., Považská Bystrica – žiadosť o prehodnotenie výpovede z NZ č. 11/2009 
23. Ing. Pavol Ondro, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 
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24. VIP invest, s.r.o. Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 
25. EURONICS Prievidza , s.r.o.- žiadosť o nájom časti pozemku 
26. Ľubomír Menzei L – Trade, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku  
27. Spol. 2brothers, s.r.o., Opatovce n. Nitrou – žiadosť o nájom časti pozemkov 
28. Rozšírenie súčasného cintorína – žiadosť o usporiadanie pozemkov od fyzických osôb 
29. Bohunka Jurovýchová, (r. nar. 1967) Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 

                                                                           – žiadosť o prehodnotenie KC  
30. Bohunka Jurovýchová, (r. nar. 1948) Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
                                                                                 – žiadosť o prehodnotenie KC         
31. Ľubomír Kováč a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
32. Otto Fitzel a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 

                                         - žiadosť o prehodnotenie KC  
33.  Ing. Daniel Mačuha, Prievidza - žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
34.  Viera Moždženová, Ľudovít Drobný, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
35.  Karol Wittermann a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou 
36. OD PRIOR STRED, a. s. Zvolen – žiadosť o kúpu časti pozemku 
37. Jakub Mello, Prievidza – žiadosť o zníženie KC za pozemok 
38. Jana Madajová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru 
39. Róbert Dadík, Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru  
40. Spol. LK Consulting, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu, prípadne nájom časti pozemku 
41. Ing. Igor Cesnek a manž., Prievidza - žiadosť o kúpu, prípadne nájom časti pozemku 
42. Spol. B&Š HoReCa, s.r.o., Lehota p. Vtáčnikom – žiadosť o kúpu pozemku 
43. ELEKTRO – MLM, s.r.o. Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
44. Spol. MAVICO, spol. s r. o., Bratislava – žiadosť o kúpu časti pozemku 
45. Ján Kiripolský a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
46. VIP invest, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
47. Ján a a Danica Mokrí, prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
48. Eleonóra Paulenová, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
49. Mária Havaldová a Eva Stanková, Prievidza – žiadosť o navýšenie KC pri predaji      

   pozemku 
50. Ing. Peter Kiaba, Nováky – ponuka na využitie predkupného práva 
51. Peter Páleš, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
52. Jana Bírešová, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia   

  inžnierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky 
53. Dagmar Marcineková, Prievidza 

Peter Mečiar, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia  - el. 
prípojky a právo prístupu na účel údržby a opráv 

54. SSE-D, a.s. Žilina, v zast. PEV s.r.o., Žilina -  žiadosť o zriadenie vecného bremena –   
právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky   
(oblasť Borina) 

55. Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zast. Telekomunik, s.r.o. Košice –žiadosť o zriadenie 
vecného bremena právo uloženia inžinierskych sietí- umiestnenie telekomunikačnej 
prípojky 

56. Anna Petrášová, Prievidza, v zast. spol. AZ REAL PD s.r.o., Prievidza – žiadosť 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí (el.,voda, kanal. 
prípojka, prekládka + prístup k plánovanému objektu 

57. DSI DATA, s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí (optická telekomunikačná prípojka) 
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58. Juraj Bátora, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí (voda + el. prípojka) 

59. SSE-D, a. s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena – preložka rekonštruovaných podperných bodov do blízkosti cesty  

60. SPP, a. s. Bratislava – žiadosť o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena  

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 68 
Hlasovanie: šiesti za 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 69 
Hlasovanie: šiesti za 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 70 
Hlasovanie: šiesti za 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 71 
Hlasovanie: šiesti za 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 72 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 73 
Hlasovanie: štyria za  
                     
K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 74 
Hlasovanie: šiesti za  
                  
K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 75 
Hlasovanie: šiesti za 
 
K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 76 
Hlasovanie: šiesti  za 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 77 
Hlasovanie: štyria za 
 
K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 78 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 79 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 80 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 81 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 82 
Hlasovanie: siedmi za 
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K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 83 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 84 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 85 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 86 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 87 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 88 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 89 
Hlasovanie: siedmi za 
 
K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 90 
Hlasovanie: siedmi za 

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 91 
Hlasovanie: štyria  za 
                    jeden sa zdržal    

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 92 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 93 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 94 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 28 bolo prijaté uznesenie č. 95 
Hlasovanie: štyria za 
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Zasadnutie komisie d ňa 14. 4. 2016 

Začiatok zasadnutia:  8.00.  hod. 
Ukončenie zasadnutia:  11.00 hod. 
 

Prítomní:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Durčeková,       
Július Urík, Ing. Milan Simušiak 

Prizvaní:   p. Ľubica Burešová           
                

K bodu 29 bolo prijaté uznesenie č. 96 
Hlasovanie: piati  za 
 
K bodu 30 bolo prijaté uznesenie č. 97 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 31 bolo prijaté uznesenie č. 98 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 32 bolo prijaté uznesenie č. 99 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 33 bolo prijaté uznesenie č. 100 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 34 bolo prijaté uznesenie č. 101 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 35 bolo prijaté uznesenie č. 102 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 36 bolo prijaté uznesenie č.103 
Hlasovanie: piati za 
 
K bodu 37 bolo prijaté uznesenie č. 104 
Hlasovanie: piat za 

K bodu 38 bolo prijaté uznesenie č. 105 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 39 bolo prijaté uznesenie č. 106 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 40 bolo prijaté uznesenie č. 107 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 41 bolo prijaté uznesenie č. 108 
Hlasovanie: piati za 
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K bodu 42 bolo prijaté uznesenie č. 109 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 43 bolo prijaté uznesenie č. 110 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 44 bolo prijaté uznesenie č. 111 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 45 bolo prijaté uznesenie č. 112 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 46 bolo prijaté uznesenie č. 113 
Hlasovanie: traja za 
                    dvaja sa zdržali   
 
K bodu 47 bolo prijaté uznesenie č. 114 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 48 bolo prijaté uznesenie č. 115 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 49 bolo prijaté uznesenie č. 116 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 50 bolo prijaté uznesenie č. 117 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 51 bolo prijaté uznesenie č. 118 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 52 bolo prijaté uznesenie č. 119 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 53 bolo prijaté uznesenie č. 120 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 54 bolo prijaté uznesenie č. 121 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 55 bolo prijaté uznesenie č. 122 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 56 bolo prijaté uznesenie č. 123 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 57 bolo prijaté uznesenie č. 124 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 58 bolo prijaté uznesenie č. 125 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 59 bolo prijaté uznesenie č. 126 



25 

 

Hlasovanie: piati za 

K bodu 60 bolo prijaté uznesenie č. 127 
Hlasovanie: piati za 

                                                

 

                                                                                                                                         
                                                                                      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 15. 4. 2016  

 
 
 
 

 


