
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 19. 09. 2017 

od 188 –  219 
 
 

 
 
 
 

1. Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza 
2. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, o prerokovanie technického návrhu 

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie 
OM“  (Prievidza Hollého - zrušenie TS MACO) 

3. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina (v zastúpení EUB s.r.o., L. Mikuláš, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. V. 
Lehôtka, E NK parc. č. 9-2516/1, právo uloženia IS – zemné vedenie k stavbe „9587 
– Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. Školská – rekonštrukcia NNS“ 

4. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s. Žilina – o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „9662-Prievidza – Ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 
BJ“(Prievidza – Radeton) 

5. Žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „8945-Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN 
v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ 

6. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu  
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“ 

7. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu  
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“ 

8. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu  
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ 

9. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu  
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ 

10. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu  
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“ 

11. Žiadosť Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, o prerokovanie telekomunikačného návrhu 
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“ 

12. Správa o činnosti ZPS Prievidza k 30. 6. 2017 a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 30. 6. 2017 

13. Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
mesta Prievidza 

14. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území 
mesta Prievidza pre rok 2017 

15. Ján Bátora, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – 
vodovodná prípojka k RD 

16. JA-ZA CAR WASH s.r.o., Bánovce/Bebravou – žiadosť o zriadenie VB – napojenie 
na kanalizáciu pre potreby autoumyvárne  



17. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v zast. Profi-Network, s.r.o., Trenčín – zmena 
uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30.1.2017 – zmena trasovania (stavba  
„INS_FTTH_PRIE_OOPrievidza_sídlisko Píly“ – 2. etapa) 

18. Ing. Eva Spevárová, Žilina – žiadosť o zmenu oprávneného z VB podľa Zmluvy 
o zriadení VB zo dňa 7. 3. 2008 

19. R3nt s.r.o., Prievidza – žiadosť o zmenu oprávneného z VB podľa Zmluvy o zriadení 
VB zo dňa 7. 3. 2008 

20. Pavol Reis, Prievidza – návrh na uzn. MsZ č. 409/13 zo dňa 29.10.2013 v znení uzn. 
č. 303/16 zo dňa 27. 6. 2016 na základe rokovania MsZ zo dňa 14. 8. 2017 

21. EURONICS Prievidza, s.r.o. – žiadosť o udelenie súhlasu mesta s výstavbou 
dopravných zariadení v rozsahu predloženého dopravného projektu 

22. Ing. Pavol Hrabovský a Ing. Eva Hrabovská – doplnenie žiadosti o zriadenie vecného 
bremena 

23. Ing. Peter Kiaba – žiadosť o zriadenie vecného bremena k plánovanej výstavbe 
rodinného domu 

24. Mgr. Peter Schmidt a Ing. Martina Schmidt – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
práva uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
právo prejazdu a prechodu  

25. Manuela Škuličová, Prievidza – usporiadanie pozemkov v lokalite sídliskového parku 
pri Dlhej ulici 

26. Zelený bicykel, o.z., Opatovce nad Nitrou – žiadosť o nájom časti pozemku 
27. Marián Mendel, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
28. Libor Žiak, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
29. Peter Bugár, Ing. Martin Bugár, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
30. Zberné suroviny, a. s., Žilina – žiadosť o kúpu pozemku 
31. Ľubomír Hrstka, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku, opätovne prehodnotenie 

kúpy 
32. Silvia Gregorová, Ivan Gregor, Prievidza – darovanie parcely 

 
 

číslo: 188/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 

 Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza. 
 II. 

odporúča  

- zachovať spoločnú MHD pre mestá Prievidza a Bojnice; 

- prijať minimalistický variant pre potreby obstarania poskytovateľa služby vo verejnom 

záujme – autobusová mestská hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028 (  

tarifa cca 1 471 tis. km), s možnosťou zmeny počtu tarify km +15% – 15% . 

 

číslo: 189/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina o prerokovanie technického návrhu energetických 
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie OM“ (Prievidza Hollého- 
zrušenie TS MACO)   
II.   
odporúča MsZ 



schváliť žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina - technický návrh trasovania 
energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k  investičnému 
zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie OM“  

 
 

číslo: 190/2017  

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, v zastúpení EUB s.r.o., L. Mikuláš, o prerokovanie   
technického návrhu energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k investičnému zámeru  „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. školská – 
rekonštrukcia NNS“        

 II. 
 odporúča MsZ 

schváliť zokruhovanie NN s podmienkou pretlaku popod verejnú komunikáciu alebo 
vzdušným vedením            

 
 

číslo: 191/2017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť SSE – Distribúcia, a.s. Žilina – o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „9662-Prievidza – Ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 
BJ“ (Prievidza- Radeton) 
II. 

 žiada 
komunikovať s nájomcom o uložení kábla SSE- Distribúcia, a.s. na pozemkoch parcela 
číslo 6652/23 a 6652/24 

 
 

číslo: 192/2017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu energetických 
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„8945-Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK 
vývod“ 

 II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina, technický návrh trasovania energetických 
IS – po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „8945-
Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“, 
s podmienkou zriadenia VB na budúcu verejnoprospešnú stavbu, a to v povinnosti 
strpieť budúcu verejnoprospešnú stavbu mesta ako vlastníka pozemku 
III. 
žiada 
predložiť na najbližšie rokovanie nové trasovanie, ktoré nenaruší chodník na 
Necpalskej ceste ( t.j. oproti LIDL-u), ktorý bol rekonštruovaný 
 
 



číslo: 193/2017  

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“ 

 II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky tak, ako bolo schválené pri 
I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom  

 
 

číslo: 194/2017  

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“ 
II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly tak, ako bolo 
schválené pri I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným 
subjektom  

 
 

číslo: 195/2017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ 

 II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ tak, ako bolo 
schválené pri I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným 
subjektom  

 
 

číslo: 196/2017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ 



II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ tak, ako bolo schválené 
pri I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom  
 
 

číslo: 1972017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“ 
II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“  tak, ako 
bolo schválené pri I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným 
subjektom  
 
 

číslo: 1982017 

komisia 

 I. 
 berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“ 
II. 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, technický návrh 
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“  tak, ako bolo schválené pri 
I. etape, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom  

 
 

číslo: 199/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
Správu o činnosti ZPS Prievidza k 30. 6. 2017 a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 30. 6. 2017 

 
 

číslo: 200/2017 komisia 

 I. 
berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
mesta Prievidza 
II. 

odporúča MsZ 



schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta Prievidza 

 
 

číslo: 201/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území 
mesta Prievidza pre rok 2017 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na 
území mesta Prievidza pre rok 2017 

 
 

číslo: 202/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Jána Bátoru, trvalý pobyt Pavlovská 174/25, Hradec, o zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia inžinierskych sietí v KÚ Hradec, na časti pozemkov parcela 
číslo 464/20 a 542/4 v rozsahu výmery 10 m + ochranné pásmo 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jána Bátoru, trvalý pobyt Pavlovská 174/25, Hradec, o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí v KÚ Hradec, IS realizovať 
pretlakom, odplata v zmysle platných Zásad 
 
 

číslo: 203/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. JA-ZA CAR WASH s.r.o., so sídlom Bánovce/Bebravou,  o zriadenie 
vecného bremena v k. ú. Prievidza na Mliekarenskej ulici,  na časti pozemkov C KN 
parcela číslo 5169/15 a 5169/38, za účelom napojenia na kanalizáciu pre potreby 
autoumyvárne  
 

II. 

žiada 

doložiť stanovisko stavebného úradu, či bolo vydané stavebné povolenie k predmetnej 

stavbe 

 
 

číslo: 204/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Profi-Network, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 117/48, 
zastupujúca spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, o zmenu 
uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30. 01. 2017 - zmenu trasovania inžinierskych sietí 



v zmysle  doložených podkladov k žiadosti k návrhu DUR stavby 
„INS_FTTH_PRIE_OO_Prievidza_sídlisko Píly“ 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť spoločnosti Profi-Network, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 117/48, 
zastupujúca spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava zmenu trasovania 
inžinierskych sietí v zmysle  doložených podkladov 
  
 

číslo: 205/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Ing. Evy Spevárovej, trvalý pobyt Pittsburgská 2970/9 Žilina, o zmenu 
oprávneného z vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
07. 03. 2008: 
– strpieť stavbu schodiska vo výmere 20 m2 na parcele číslo 2414/8 ako vlastníka 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov parcela číslo 2138/1 a číslo 2138/2 
a polyfunkčného objektu  + prístavba, súpisné číslo 37 na pozemkoch parcela číslo 
2138/2 a číslo 2141/7; 
–  právo prechodu cez pozemok, parcela číslo 2141/8 ako vlastníka a prenajímateľa 
polyfunkčného objektu 
II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Evy Spevárovej, trvalý pobyt Pittsburgská 2970/9 Žilina, o zmenu 
oprávneného z vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
07. 03. 2008: 
– strpieť stavbu schodiska vo výmere 20 m2 na parcele číslo 2414/8 ako vlastníka 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov parcela číslo 2138/1 a číslo 2138/2 
a polyfunkčného objektu  + prístavba, súpisné číslo 37 na pozemkoch parcela číslo 
2138/2 a číslo 2141/7; 
–  právo prechodu cez pozemok, parcela číslo 2141/8 ako vlastníka a prenajímateľa 
polyfunkčného objektu 
 
 

číslo: 206/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. R3nt, s.r.o., so sídlom Včelárska III.510/1F, Prievidza, o zmenu 
oprávneného z vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
07. 03. 2008 – právo prechodu cez pozemok parcela číslo 2141/8 ako nájomcu 
polyfunkčného objektu  a podnájomníkov spoločnosti R3nt s.r.o. Prievidza 
II. 

neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. R3nt, s.r.o., so sídlom Včelárska III.510/1F, Prievidza, o zmenu 
oprávneného z vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 
07. 03. 2008 – právo prechodu cez pozemok parcela číslo 2141/8 ako nájomcu 
polyfunkčného objektu  a podnájomníkov spoločnosti R3nt s.r.o. Prievidza 
 
 
 
 
 



číslo: 207/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
v zmysle rokovania MsR zo dňa 14. 08. 2017 návrh na zmenu uznesenia MsZ  č. 
409/13 zo dňa 29. 10. 2013 v znení uznesenia č. 303/16 zo dňa 27. 06. 2016, v zmysle 
ktorých bol schválený súhlas pre p. Pavla Reisa, Na karasiny 54, Prievidza, a spol. na 
vybudovanie obojsmernej prístupovej komunikácie v šírke 6 m s povrchovou asfaltovou 
komunikáciou v lokalite IBV Terasy na častiach pozemkov v k. ú. Prievidza CKN 
parcela číslo 7056/3 s výmerou 1196 m2,  CKN parcela číslo 7056/6 s výmerou 2220 
m2,  CKN parcela číslo 7056/17 s výmerou 10 m2,  CKN parcela číslo 7056/71 
s výmerou 619 m2 a  CKN parcela číslo 7056/115 s výmerou 665 m2 vo vlastníctve 
mesta.  Z rokovania MsR vyplynula požiadavka na zmenu vyššie uvedených uznesení 
MsZ na zriadenie vecného bremena so zmenou podmienky vybudovania komunikácie, 
kde asfaltovú komunikáciu nahradí  štrková komunikácia           
II. 

odporúča MsZ 
–  zrušiť uznesenie MsZ  č. 303/16 (zriadenie VB v súvislosti s komunikáciou);  
–  zrušiť uznesenie MsR č. 143/16 zo dňa 19. 4. 2016 ( územný plán) 

 

 

číslo: 208/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 39/C, Prievidza, 
o udelenie súhlasu mesta s výstavbou dopravných zariadení na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, a to parcela registra E KN č. 1-741 
(evidovaného na LV 10652,), parcela registra C KN č. 5169/15 (evidovaného na LV 1), 
parcela registra C KN č. 5082/118 (evidovaného na LV 1) v rozsahu predloženého 
dopravného projektu:  

- vybudovanie osvetleného prechodu pre chodcov s ostrovčekom; 
- osadenie ochranného zábradlia v zákrute (prechod Mliekárenská ulica a Ul. Ľ. 

Ondrejova); 
- o rozšírenie komunikácie v dĺžke 40 m a v šírke asi 2 m; 
- o napojenie existujúceho chodníka k plánovanému navrhovanému prechodu pre 

chodcov a súvisiaceho vodorovného a zvislého dopravného značenia; 
- napojenie obslužnej komunikácie na Mliekárenskú ulicu 

II. 

odporúča MsZ 
udeliť súhlas spol. EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 39/C, 
Prievidza,  s výstavbou dopravných zariadení 
 
 

číslo: 209/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
doplnenú žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej, trvalý pobyt Na 
stráňach 1197/17, Prievidza, v zast. Martinom Plankom, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena: 
 – právo uloženia IS – prípojky: voda, kanalizácia a NN (rozsah vecného bremena cca 
18 m + ochranné pásmo; 



 - právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami (rozsah vecného bremena 56 
m2 )  o nasledovné informácie: 
Dĺžky prípojok, vstup na pozemok pre peších a vozidlá sú poznačené vo výkrese 
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA v prílohe. Prechod a prejazd na parcelu 5400/50 bude po 
cestnom a chodníkovom telese, ktoré bude vybudované na parcele číslo 5400/42, 
ktorej vlastníkom je mesto Prievidza. Parcela 5400/42 už slúži na prechod a prejazd 
k existujúcim nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na parcelách 5400/52, 5400/130, 
5400/57, 5400/205  
II. 

odporúča 
schváliť Ing. Pavlovi Hrabovskému a Ing. Eve Hrabovskej, trvalý pobyt Na stráňach 
1197/17, Prievidza 
– právo uloženia IS, za odplatu v zmysle platných Zásad a za podmienky, že ku 
kolaudácii stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na prístupovú 
komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné náklady na 
úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na ťarchu 
vlastníka prípojky; 
 – odpredať časť pozemku medzi plánovaným chodníkom a pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov (vlastníci priľahlých pozemkov), a to za cenu podľa znaleckého posudku  
III. 
neodporúča 
schváliť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
 
 

číslo: 210/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
doplnenú žiadosť Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt M. R. Štefánika 117, Nováky, 
v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, Prievidza, o zriadenie vecného bremena v k. ú. 
Prievidza, na časti pozemku  parcela registra C KN číslo 5400/42, v rozsahu výmery 
106 m2 
– právo uloženia IS – prípojky: voda, plyn, splašková kanalizácia, ich oprava a údržba;  
-  právo prechodu, prejazdu a prístupu pešo a motorovými vozidlami; 
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prechodu a prejazdu 
k plánovanej výstavbe rodinného domu. 
Žiadateľ v zmysle požiadavky členov FaMK  predložil nasledovné: 
– vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu od spol. SSE-
Distribúcia, a.s. Žilina  
–  vyjadrenie OR PZ v Prievidzi k zriadeniu vjazdu z dôvodu napojenia rodinného domu   
II. 

odporúča 
schváliť Ing. Petrovi Kiabovi, trvalý pobyt M. R. Štefánika 117, Nováky, v zastúpení Ing. 
Petrom Šimrákom, Prievidza 
 
– právo uloženia IS, za odplatu v zmysle platných Zásad a za podmienky, že ku 
kolaudácii stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na prístupovú 
komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné náklady na 
úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na ťarchu 
vlastníka prípojky; 
 – odpredať časť pozemku medzi plánovaným chodníkom a pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov (vlastníci priľahlých pozemkov), a to za cenu podľa znaleckého posudku  
III. 
neodporúča 
schváliť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 



číslo: 211/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
doplnenú žiadosť Mgr. Petra Schmidta, Svätoplukova 98/32, Prievidza a Ing. Martina 
Schmidta, trvalý pobyt Na stráňach 1197/17, Prievidza, v zast. Martinom Plankom, 
Prievidza,   o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, na časti pozemku číslo 
5400/42, 
 – právo uloženia IS – prípojky: voda, kanalizácia a NN (rozsah vecného bremena cca 
18 m + ochranné pásmo); 
 - právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami ( rozsah vecného bremena 
25 m2 ) o nasledovné informácie: 
Dĺžky prípojok sú poznačené vo výkrese KOORDINAČNÁ SITUÁCIA v prílohe. 
Prechod a prejazd na parcelu 5400/206 bude po cestnom a chodníkovom telese, ktoré 
bude vybudované na parcele číslo 5400/42, ktorej vlastníkom je mesto Prievidza. 
Parcela 5400/42 už slúži na prechod a prejazd k existujúcim nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa na parcelách 5400/52, 5400/130, 5400/57, 5400/205  
II. 

odporúča MsZ 
schváliť  Mgr. Petrovi Schmidtovi, Svätoplukova 98/32, Prievidza a Ing. Martine 
Schmidtovej, trvalý pobyt Na stráňach 1197/17, Prievidza, v zast. Martinom Plankom, 
Prievidza,    
– právo uloženia IS, za odplatu v zmysle platných Zásad a za podmienky, že ku 
kolaudácii stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na prístupovú 
komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné náklady na 
úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na ťarchu 
vlastníka prípojky; 
 – odpredať časť pozemku medzi plánovaným chodníkom a pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov (vlastníci priľahlých pozemkov), a to za cenu podľa znaleckého posudku  
III. 
neodporúča 
schváliť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
 
 

číslo: 212/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
ponuku Manuely Škuličovej, trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza na predaj 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN číslo 728 – 
záhrada v rozsahu výmery 399 m2 a číslo 730 – zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 
výmery 79 m2 . P. Škuličová zároveň žiada od mesta finančnú náhradu z titulu užívania 
týchto pozemkov, ktoré sú súčasťou sídliskového parku pri Dlhej ulici.           
II. 

odporúča MsZ 
prijať ponuku Manuely Škuličovej, trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza na 
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu 5 €/m2. 
 
 

číslo: 213/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 



žiadosť spol. Zelený bicykel, o. z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, o dlhodobý 
bezplatný nájom pozemkov na území mesta Prievidza, za účelom osadenia 
cyklostojanov pre verejnosť, a to v počte 2 x 22 v zmysle príloh. Pre osadenie jedného 
stojanu je potrebné miesto 80 x 12 cm, resp. po uzamknutí dvoch bicyklov 160 x 100 
cm. Osadenie stojanov sa bude riešiť kotviacimi skrutkami.  
II. 

odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Zelený bicykel, o. z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, 
o dlhodobý nájom pozemkov na území mesta Prievidza, za účelom osadenia 
cyklostojanov pre verejnosť, a to za cenu jednorazového nájmu 1,- € za celý predmet 
nájmu. 
 
 

číslo: 214/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Mariána Mendela a Mgr. Oľgy Mendelovej, trvalý pobyt J. L. Bellu, Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra E KN číslo 164 
v rozsahu výmery 18 m2 susediacich s pozemkom parcela číslo 6433/3 vo vlastníctve 
žiadateľov, za účelom vybudovania spevnených plôch. 
II. 

neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Mariána Mendela a Mgr. Oľgy Mendelovej, trvalý pobyt J. L. Bellu, 
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza. 
 
 

číslo: 215/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5009/1 v rozsahu výmery 5 m2 , za účelom 
zriadenia novinového stánku 
II. 

odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, za účelom zriadenia novinového stánku 
 
 

číslo: 216/2017  

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Petra Bugára a Ing. Martina Bugára, trvalý pobyt Červeňa 32, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela číslo 4996/7, v rozsahu výmery  
34 m2, za účelom vysporiadania pozemku. 
II. 

neodporúča MsZ 
schváliť predaj časti pozemku žiadateľom. 
III. 
odporúča MsZ 
schváliť nájom časti pozemku za cenu v zmysle IS 80 a zároveň odporúča, aby 
žiadatelia doplatili spätné nájomné. 



číslo: 217/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Kragujevská 3, Žilina, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5403, s výmerou 1 677 m2 v celosti , za cenu 
33 600 €. Uvedenú cenu spol. navrhuje z dôvodu, že - parcela je zaťažená budovou, 
v ich vlastníctve, ktorá znižuje hodnotu pozemku pre prípad ďalšieho nakladania  
v súlade s územným plánom mesta; - po odkúpení parcely je spol. ochotná odčleniť jej 
časť o výmere 277 m2 prináležiacu miestnej komunikácii a na tejto časti zriadiť vecné 
bremeno strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami.  
II. 

neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Kragujevská 3, Žilina, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5403, s výmerou 1 677 m2 v celosti, za 
cenu 33 600 €. 
 
 

číslo: 218/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcely registra E KN číslo 2516/1 v rozsahu výmery 
30 m2 a parcely registra E KN č. 151 v rozsahu výmery 90 m2 , za účelom scelenia 
pozemkov 
II. 

odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, o kúpu 
časti pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, podľa predloženého GP, za účelom scelenia 
pozemkov. 
 
 

číslo: 219/2017 

komisia 

 I. 
berie na vedomie 
dar parcely číslo 5532/32 vo vlastníctve 1/3 od Silvii Gregorovej a Ivana Gregora, trvalý 
pobyt M. Rázusa 38/6, Prievidza.  
II. 
odporúča MsZ 
prijať dar, susedné parcely sú vo vlastníctve mesta, čím dôjde k sceleniu pozemku. 
 
 
                                                                        

    JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 22. 09. 2017             

 

 



ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO  

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA 19. 09. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 16.30 hod. 

 

Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. 

Marián Bielický, JUDr. Martin Lukačovič, Ing. Branislav Bucák, Július Urík,  

 

Prizvaní:  Ing. Branislav Magdolen, Ing. Roman Veselý, Mgr. Jana Králová, Ing. Mária 

Halahyjová, Ľubica Burešová, Ing. Petra Briatková 

 

Program: 

1. Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza 
2. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, o prerokovanie technického návrhu 

energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie OM“  
(Prievidza Hollého - zrušenie TS MACO) 

3. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina (v zastúpení EUB s.r.o., L. Mikuláš, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. V. 
Lehôtka, E NK parc. č. 9-2516/1, právo uloženia IS – zemné vedenie k stavbe „9587 
– Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. Školská – rekonštrukcia NNS“ 

4. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s. Žilina – o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „9662-Prievidza – Ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 
BJ“(Prievidza – Radeton) 

5. Žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „8945-Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN 
v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ 

6. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“ 

7. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“ 

8. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ 

9. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ 

10. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“ 



11. Žiadosť SSE- Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“ 

12. Správa o činnosti ZPS Prievidza k 30. 6. 2017 a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 30. 6. 2017 

13. Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
mesta Prievidza 

14. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území 
mesta Prievidza pre rok 2017 

15. Ján Bátora, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – 
vodovodná prípojka k RD 

16. JA-ZA CAR WASH s.r.o., Bánovce/Bebravou – žiadosť o zriadenie VB – napojenie 
na kanalizáciu pre potreby autoumyvárne  

17. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v zast. Profi-Network, s.r.o., Trenčín – zmena 
uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30.1.2017 – zmena trasovania (stavba  
„INS_FTTH_PRIE_OOPrievidza_sídlisko Píly“ – 2. etapa) 

18. Ing. Eva Spevárová, Žilina – žiadosť o zmenu oprávneného z VB podľa Zmluvy 
o zriadení VB zo dňa 7. 3. 2008 

19. R3nt s.r.o., Prievidza – žiadosť o zmenu oprávneného z VB podľa Zmluvy o zriadení 
VB zo dňa 7. 3. 2008 

20. Pavol Reis, Prievidza – návrh na uzn. MsZ č. 409/13 zo dňa 29.10.2013 v znení uzn. 
č. 303/16 zo dňa 27. 6. 2016 na základe rokovania MsZ zo dňa 14. 8. 2017 

21. EURONICS Prievidza, s.r.o. – žiadosť o udelenie súhlasu mesta s výstavbou 
dopravných zariadení v rozsahu predloženého dopravného projektu 

22. Ing. Pavol Hrabovský a Ing. Eva Hrabovská – doplnenie žiadosti o zriadenie vecného 
bremena 

23. Ing. Peter Kiaba – žiadosť o zriadenie vecného bremena k plánovanej výstavbe 
rodinného domu 

24. Mgr. Peter Schmidt a Ing. Martina Schmidt – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
práva uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
právo prejazdu a prechodu  

25. Manuela Škuličová, Prievidza – usporiadanie pozemkov v lokalite sídliskového parku 
pri Dlhej ulici 

26. Zelený bicykel, o.z., Opatovce nad Nitrou – žiadosť o nájom časti pozemku 
27. Marián Mendel, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
28. Libor Žiak, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
29. Peter Bugár, Ing. Martin Bugár, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
30. Zberné suroviny, a. s., Žilina – žiadosť o kúpu pozemku 
31. Ľubomír Hrstka, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku, prehodnotenie kúpy 
32. Silvia Gregorová, Ivan Gregor, Prievidza – darovanie parcely 

 
 
K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 188 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 189 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 190 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 191 

Hlasovanie: siedmi za 



 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 192 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 193 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 194 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 195 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 196 

Hlasovanie: siedmi za 

           

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 197 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 198 

Hlasovanie: siedmi za 

  

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 199 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 200 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 201 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 202 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 203 

Hlasovanie: siedmi za   

 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 204 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 205 

Hlasovanie: piati za 

                    dvaja sa zdržali 

 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 206 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 207 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 208 



Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 209 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 210 

Hlasovanie: siedmi za 

                     

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 211 

Hlasovanie: siedmi za 

                      

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 212 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 213 

Hlasovanie: siedmi za 

                     

K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 214 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 28 bolo prijaté uznesenie č. 215 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 29 bolo prijaté uznesenie č. 216 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 30 bolo prijaté uznesenie č. 217 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 31 bolo prijaté uznesenie č. 218 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 32 bolo prijaté uznesenie č. 219 

Hlasovanie: siedmi za 

 

 

 

 

 

                                                                           JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

                          

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 22. 09. 2017 

 



 


