
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa  17. 09. 2019 

od 178 - 192 

 

178. Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania   

179. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie 

finančného plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019 

180.  Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o., na 

úseku správy verejnej zelene 

181. Žiadosť SSD o prerokovanie technického návrhu trasovania IS „11738-

Prievidza-Za depom-montáž VN rozvádzača“ 

182. Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov   

183. Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

184. Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Prievidzi 

185. Richard Pišťánek, Poruba – žiadosť o súhlas s rozšírením existujúcich vjazdov 

na pozemky a súhlas k pripojeniu verejného osvetlenia 

186. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS prípojky 

splaškovej kanalizácie  

187. FER-MAN SK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – 

prípojky splaškovej kanalizácie 

188. PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou – žiadosť o zmenu zmluvných 

podmienok 

189. Kmeťková Monika, Prievidza – žiadosť o zmenu trasovania IS 

190. Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovými vozidlami, vybudovanie spevnených plôch a nového 

vstupu 

191. Géczyová Katarína, B. Bystrica – žiadosť o kúpu pozemkov 

192. DOPSTA, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

 

číslo 178/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania   

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania   

 

 

číslo 179/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 

plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019 



číslo 180/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

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

správy verejnej zelene 

II. 

odporúča MsZ 

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

úseku správy verejnej zelene, s pripomienkou, aby zmluvy o nájme, staršie ako 5 

rokov, boli prepracované na úplne nové znenie, ktoré zohľadní doterajšie dodatky 

 

 

číslo 181/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

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

s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín), o prerokovanie technického návrhu 

trasovania energetických IS na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k investičnému zámeru „11738-Prievidza-Za depom-montáž VN rozvádzača“ na ul. 

Za depom v Prievidzi 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru 11738-Prievidza-Za depom-Montáž VN 

rozvádzača  Žiadosť SSD o prerokovanie technického návrhu trasovania IS „11738-

Prievidza-Za depom-montáž VN rozvádzača“ na ul. Za depom v Prievidzi, predložený 

spol. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., 

Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín, s návrhom umiestnenia rozvádzača na pozemku 

CKN3796/2, vo vlastníctve mesta Prievidza, v priestore existujúcich radových garáží, 

spojenou s demontážou podperného bodu (stĺpu), ktorý sa nachádza v areáli 

predajne krytín (CKN 3796/11) a s preložením existujúcej vzdušnej VN prípojky 

z existujúcej TS v areáli ŽSR zemným káblom popod miestnu komunikáciu „Za 

depom“ s podmienkou posunutia navrhovaného VN rozvádzača na CKN 3796/2 

smerom na sever  o 5-10 m po pozemku CKN 3796/2 KÚ Prievidza.  

 

číslo 182/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní Ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   

  



III. 

žiada, aby právna kancelária pripravila v mene p. primátorky list, v ktorom požiada p. 

prezidentku, aby požiadala   Ústavný súd o výklad ustanovení Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, a to: 

- vo veci výkladu zloženia komisie; 

- vo veci kompetencií komisie; 

- vo veci výkladu menovania a odvolávania členov tejto komisie. 

 

 

číslo 183/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

 

 

číslo 184/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Prievidzi 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací poriadok Mestskej 

rady v Prievidzi 

 

 

číslo 185/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

     žiadosť  Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, o súhlas mesta Prievidza: 

- s rozšírením existujúcich vjazdov na pozemky registra C KN  parc. č. 2290/1, 2290/2 
a 2290/5, na ktorých sa pripravuje výstavba bytového domu Lúčky blok B, na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (na Lúčnej ulici a Ulici T. 
Vansovej), parcela registra C KN č. 2272, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou  1077 m2  a parcela registra E KN č. 11-502/3, ostatné plochy s výmerou 
2835 m2 

- k pripojeniu VO k stavbe „Lúčky blok B“ na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2272, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  1077 m2, podľa priloženej situácie. 
II. 

odporúča MsZ 

udeliť súhlas p. Richardovi Pišťánekovi, trvalý pobyt Poruba 395 s: 



- rozšírením existujúcich vjazdov na pozemky registra C KN  parc. č. 2290/1, 2290/2 
a 2290/5, na ktorých sa pripravuje výstavba bytového domu Lúčky blok B, na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza (na Lúčnej ulici a Ulici T. 
Vansovej), parcela registra C KN č. 2272, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou  1077 m2  a parcela registra E KN č. 11-502/3, ostatné plochy s výmerou 
2835 m2    
-pripojením VO cez pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra C KN č. 2272, na 
stĺp vo vlastníctve SSD, a. s.  
III. 
odporúča, 
aby pripojenie VO v správe TSMPD, s.r.o., bolo realizované v znení stanoviska 
TSMPD, s.r.o..  
IV. 

neodporúča MsZ 

schváliť zobojsmernenie komunikácie na Lúčnej ulici 

 

 

číslo 186/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39,  o zriadenie vecného 

bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú.  Prievidza 

(Mliekarenská ulica) parcela registra C KN č. 5169/56, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 139 m2 a parcela registra C KN č. 5169/15, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 6326 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky splaškovej 

kanalizácie k stavbe  „Polyfunkčný objekt na parcele číslo 5158/18 a 5169/65 

Prievidza“. Predpokladaný rozsah vecného bremena  na pozemkoch je 12 m2. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39,  o zriadenie 

vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky splaškovej kanalizácie 

k stavbe  „Polyfunkčný objekt na parcele číslo 5158/18 a 5169/65 Prievidza“, 

s podmienkou, že sa nesmie otvoriť teleso cesty (použiť rovnakú technológiu ako pri 

JA-ZA CAR WASH, s.r.o.), a to za cenu v zmysle platných Zásad 

 

 

číslo 187/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti FER-MAN SK, s.r.o., so sídlom Štefana Závodníka 497/27, 

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

časti pozemkov v k. ú.  Prievidza (Mliekarenská ulica) parcela registra C KN č. 

5169/56, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 139 m2 a parcela registra C KN č. 

5169/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6326 m2,  právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojky splaškovej kanalizácie k stavbe  „Novostavba 

polyfunkčného objektu garáží a predajne motocyklov Prievidza“ na pozemkoch par. č. 

5158/20 a 5169/2.  Predpokladaný rozsah vecného bremena  na pozemkoch je 12 

m2. 

 

 



 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti FER-MAN SK, s.r.o., so sídlom Štefana Závodníka 

497/27, Prievidza,  o zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí – 

prípojky splaškovej kanalizácie k stavbe  „Novostavba polyfunkčného objektu garáží 

a predajne motocyklov Prievidza, s podmienkou, že sa nesmie otvoriť teleso cesty 

(použiť rovnakú technológiu ako pri JA-ZA CAR WASH, s.r.o.), a to za cenu v zmysle 

platných Zásad 

 

 

číslo 188/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti PETROSTAV SK, s.r.o. so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 
Tvrdošín, zastupujúca spoločnosť SSD, a. s. Žilina, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8, o zmenu zmluvných podmienok, a to spôsob realizácie inžinierskych sietí 
rozkopaním pri stavbe „Prievidza, Hradec:   zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“, 
podľa doložených snímok 
II. 

odporúča MsZ 

-zmeniť zmluvu len v časti, ktorá sa týka vybudovaného nového povrchu telesa 

komunikácie, uložiť siete mimo telesa cesty 

-zotrvať na stanovisku VVO 7 

-do zasadnutia MsR vyvolať spoločné rokovanie, za účasti predsedu VVO 7, zástupcu 

právnej kancelárie a zástupcu SSD, a. s. a závery zo stretnutia predložiť na rokovanie 

MsR ( ako je plánované vedenie podľa projektu, nakoľko je tam zrealizovaný nový 

asfaltový povrch komunikácie, pre koho SSD, a.s. ťahá siete)   

III. 

žiada, 

aby právna kancelária oslovila spol. NEP Partners Slovakia, s. r. o., Hurbanovo nám. 

70, Bojnice, ako vlastníka pozemkov, či vedia, že v danej lokalite ukladá spoločnosť 

SSD, a. s. nové vedenia, nakoľko v danej lokalite v minulom období spoločnosť riešila 

otázku výstavby a uloženie inžinierskych sietí   

 

 

číslo 189/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Bc. Moniky Kmeťkovej, trvalý pobyt Veterná 3035/1A, Prievidza, o povolenie 

zmeny trasy vecného bremena vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktorú realizovali 

v k. ú. Prievidza (Veterná ulica), na  pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN 

č. 2869/155, na základe podpísanej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena zo dňa 15.12.201. Zmena trasy bola nevyhnutná, z dôvodu nedostatočného 

spádu kanalizačnej prípojky, ktorá by v pôvodnom smere bolo nefunkčná. Vodovodnú 

aj kanalizačnú prípojku museli realizovať výkopom, pretože pretlakom by hrozilo 

poškodenie inžinierskych sietí. Elektrickú prípojku viedli cez súkromný pozemok, 

nakoľko kde bola vyznačená parcelou (po zápise GP č. 55/2017, parcela reg. CKN č. 

2869/156 s výmerou 46 m2), sa prípojka nenachádzala. Tam zostala cesta 

v pôvodnom stave 



 

 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Bc. Moniky Kmeťkovej, trvalý pobyt Veterná 3035/1A, Prievidza, 

o povolenie zmeny trasy vecného bremena vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 

pričom žiada, aby boli dodržané podmienky zmluvy vo veci sankcií 

 

číslo 190/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824, 

v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, o zriadenie vecného bremena – právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta, parcela reg. CKN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 

(Šumperská ulica) v predpokladanom rozsahu 25 m2,  k nebytovej budove súp. č. 39, 

ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057 a súhlas na vybudovanie 

spevnených plôch pre parkovanie a nový vstup do budovy. Po vybudovaní 

parkovacích miest ich bezodplatne prevedú do majetku mesta a parkovacie miesta 

budú slúžiť po 16.00 hod. verejnosti. 

Súčasný vchod do budovy je z bočnej strany budovy, prekrýva ho susedná budova 

s oplotením a park s vysokým porastom, kde dochádza k opakovanému stretávaniu 

mládeže, ktorá poškodzuje ich majetok – poškodili strechu, strešné zvody, fasádu 

budovy, vchodové dvere, podpálili poštovú schránku a navyše zanechávajú veľký 

neporiadok. Z tohto dôvodu by chceli súčasný vchod zamurovať a vytvoriť nový vchod 

do budovy z prednej viditeľnej strany 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Ubyfo-servis s.r.o. o zriadenie vecného bremena - právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta, parcela reg. CKN č. 2059/1   

III.  

odporúča MsZ   

udeliť súhlas spoločnosti Ubyfo-servis s.r.o. na vybudovanie spevnených plôch pre 

parkovanie a nový vstup do budovy s podmienkou, že s vybudovaním parkovacích 

miest bude doložený súhlas priľahlého prevádzkovateľa  

 

číslo 191/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie  

Žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, 974 04 Banská Bystrica, o kúpu 

pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly: 

parcela registra CKN   č. 6341/1 s výmerou 20 m2,  CKN č. 6341/3 s výmerou 5 m2, 

CKN č. 6341/4 s výmerou 370 m2, CKN č. 6342/2 s výmerou 55 m2, spolu vo výmere 

450 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemky sú po celej dĺžke v priamom 

susedstve s pozemkami v jej vlastníctve. Kúpou chce zamedziť tomu, aby k nim 



nejaký druhý majiteľ uvedených pozemkov v budúcnosti nezamedzil prístup a chce 

tam vybudovať záhradu 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, 974 04 Banská Bystrica, o kúpu 

pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly 

 

číslo 192/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom  971 01  Prievidza, Ul. T. Vansovej č. 

519/35, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 

2278/3, záhrada v rozsahu výmery 4 m2, na vytvorenie spojovacieho chodníka na 

prístup na pozemok vo vlastníctve spoločnosti. Pozemok sa nachádza na Ul. T. 

Vansovej 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom  971 01  Prievidza, Ul. T. Vansovej č. 

519/35, kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

III. 

odporúča 

udeliť súhlas k vybudovaniu spojovacieho chodníka bez zmluvného vzťahu, na 

náklady spoločnosti DOPSTA s. r. o., s podmienkou, že v prípade potreby, keby 

mesto Prievidza potrebovalo pozemok na budovanie verejnoprospešnej stavby, 

spoločnosť DOPSTA  s. r. o., bude povinná odstrániť spojovací chodník na vlastné 

náklady   

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                            predseda komisie   

  

            

  

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

V Prievidzi, dňa 19. 09. 2019           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO   

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA 17. 09. 2019  

 

Prítomní: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Helena Dadíková, Katarína Čičmancová, Július 

Urík, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. Marián Bielický 

 

 Ospravedlnení: Ing. Renáta Úradníčková, JUDr. Petra Hajšelová Ing. Milan Simušiak 

 

Program: 

 

1. Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania   

2. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie 

finančného plnenia rozpočtu k 30. 06. 2019 

3.  Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o., na 

úseku správy verejnej zelene 

4. Žiadosť SSD o prerokovanie technického návrhu trasovania IS „11738-

Prievidza-Za depom-montáž VN rozvádzača“ 

5. Návrh Internej smernice č. 104 – Komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov pri uplatňovaní Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov   

6. Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

7. Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Prievidzi 

8. Richard Pišťánek, Poruba – žiadosť o súhlas s rozšírením existujúcich vjazdov 

na pozemky a súhlas k pripojeniu verejného osvetlenia 

9. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS prípojky 

splaškovej kanalizácie  

10. FER-MAN SK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – 

prípojky splaškovej kanalizácie 

11. PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou – žiadosť o zmenu zmluvných 

podmienok 

12. Kmeťková Monika, Prievidza – žiadosť o zmenu trasovania IS 

13. Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovými vozidlami, vybudovanie spevnených plôch a nového 

vstupu 

14. Géczyová Katarína, B. Bystrica – žiadosť o kúpu pozemkov 

15. DOPSTA, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

 

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 178 

Hlasovanie: šiesti za 



 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 179 

Hlasovanie: piati za 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 180 

Hlasovanie: piati za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 181 

Hlasovanie: piati za 

 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 182 

Hlasovanie: piati sa zdržali 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 183 

Hlasovanie: piati proti 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 184 

Hlasovanie: piati proti 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 185 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 186 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 187 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 188 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 189 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 190 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 191 

Hlasovanie: piati za 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 192 

Hlasovanie: šiesti za 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                            predseda komisie   

  

            



Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

V Prievidzi, dňa 19. 09. 2019           

 

 

 


