
Zoznam uznesení 
Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít 
zo dňa 16. 9. 2015 

od 216 - 235 
 

 
216. Žiadosť Športovej školy karate Prievidza o dlhodobý prenájom nebytových priestorov 
Centra voľného času Spektrum – telocvične 
217. Žiadosť Jaroslava Hanzela – RADEMAR, o predĺženie nájmu – nebytového priestoru 
školského bufetu v areáli ZŠ Mariánska ul. 
218. Správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s.r.o. za I. polrok 2015 
219. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
220. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2015 
221. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní  
budov v meste 
222. Návrh Doplnku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice 
k pripravovanej stavbe – cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice 
223. TSMPD s.r.o., Prievidza – žiadosť o majetkoprávne vyporiadanie pozemku formou 
zriadenia vecného bremena 
224. DOPSTA, s.r.o. Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - právo uloženia 
inžinierskych sietí 
225. Jozef Mečiar, Handlová – žiadosť o usporiadanie pozemku užívaného mestom  
226. Návrh mesta Prievidza na usporiadanie pozemkov v pôvodnom k. ú. Necpaly –II. stavba, 
200% vlastníctvo (VVO č.1) 
227. Ján Michalovič, Prievidza – žiadosť o usporiadanie pozemkov užívaných mestom 
zámenou (VVO č. 3) 
228.  Anton Iliaš, Nitrianske Rudno – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
229. Branislav Halenár a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku 
230. Ján Ťapušík, Lehota p. Vtáčnikom 
        Jozef Ťapušík, Prievidza 
        Darina Králiková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov do spoluvlastníctva 
231. Vlastníci garáží na Sadovej ulici, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
232. Ing. Ľudmila Žiaková, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
233. Milan Syrovátka , Cígeľ – žiadosť o kúpu časti pozemku  
234. Vlastníci garáží na Ul. Za depom – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
235. Roman Bakus, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
 
 
 
 
 
 



číslo: 216/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Žiadosť Športovej školy karate Prievidza o dlhodobý prenájom Zadnej telocvične 
Centra voľného času Spektrum na Ul. Novackého 14 v Prievidzi, z dôvodu  
zabezpečenia tréningov športovej školy karate, ktoré majú záujem realizovať 
za rovnakých podmienok, aké majú dohodnuté iné športové kluby vykonávajúce 
svoju činnosť v nájme CVČ 
neodporúča MsZ 

  schváliť dlhodobý prenájom Zadnej telocvične CVČ Spektrum 
                   odporúča MsZ 

schváliť predĺženie nájmu Zadnej telocvične CVČ Spektrum do 31. 10. 2015 
(platnosť pôvodnej zmluvy bola do 30. 9. 2015) a zároveň žiada, aby CVČ 
Spektrum pripravilo koncepčné riešenie zohľadňujúce potreby iných krúžkov  

 
číslo: 217/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Žiadosť Jaroslava Hanzela – RADEMAR, o predĺženie nájmu – nebytového 
priestoru školského bufetu v areáli ZŠ Mariánska ul., na účel poskytovania 
občerstvenia v kultúrnom prostredí, na dobu určitú od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015,  
s výškou nájmu 40 €/mesiac + energie  
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jaroslava Hanzela – RADEMAR,  o predĺženie nájmu – 
nebytového priestoru školského bufetu v areáli ZŠ Mariánska ul., na účel 
poskytovania občerstvenia v kultúrnom prostredí, na dobu určitú od 1. 10. 2015 do 
31. 12. 2015,  s výškou nájmu 40 €/mesiac + energie  
 
 

číslo: 218/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Správu o činnosti spol. Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2015 
 

číslo: 219/2015 
komisia  

berie na vedomie 
  Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 

odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza – len bod 2.  
 
 
 



číslo: 220/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Správu o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 
k 30.6.2015  
 

číslo: 221/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 
a číslovaní  budov v meste 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov 
ulíc a číslovaní  budov v meste 
 

číslo: 222/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice 
k pripravovanej stavbe – cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza 
a Bojnice k pripravovanej stavbe – cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice 
 

číslo: 223/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., so sídlom Košovská 1, Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena z dôvodu pripravovaného osvetlenia priechodov pre chodcov na ceste I/64 
medzi predajňou Lidl a bývalou predajňou Mountfield. Počas prípravy realizačnej 
PD spol. zistila, že nie je možné osadiť stožiar na mestský pozemok (smer z centra 
na ZA), lebo by kolidoval s existujúcimi vedeniami Vodárenskej spoločnosti, ktorá 
dala zamietavé stanovisko k žiadosti o výnimku. Ako možná alternatíva prichádza 
umiestnenie stožiara na pozemok parc. č. 5474/1 na chodník do zeleného pásu 
vedľa budovy, v ktorej donedávna sídlila predajňa  Mounfield. Tento pozemok je 
zapísaný na LV 7969 a je v majetku spoločnosti Beny-stav s.r.o., ktorá sa na základe 
žiadosti spol. TSMPD, s.r.o. vyjadrila, že je možné súhlasiť s osadením stožiara 
verejného osvetlenia vrátane rozvodov, s ohľadom ústretového prístupu 
k požiadavke spol. L.I.R.R., s.r.o. o zriadenie vecného bremena na právo prístupu 
k parc.č. 2570/14 vo vlastníctve spoločnosti cez pozemok parc. č. 2570/5 
k pozemku vo vlastníctve spoločnosti  
odporúča 
žiadosť stiahnuť z rokovania MsZ, nakoľko budú prebiehať rokovania so StVPS, a. 
s., B. Bystrica 



číslo: 224/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 519/35, Prievidza, o zriadenie 
bezodplatného vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – 
rekonštrukcie vodovodnej prípojky a prípojky verejného osvetlenia na parc. č. 95 
a 829/1.  
Rekonštruované objekty SO-01 a SO-02 sú napojené na verejný vodovod funkčnou 
prípojkou DN 50 mm. Táto bude v zmysle projektu zrekonštruovaná pretlakom 
popod cestu (parc. č. 95) – štartovacia komora, vodomerná šachta, napojenie na 
objekt potrubím HDPE 63x3,8 
Na parc. č. 829/1 budú vybudované parkovacie miesta s osvetlením, ktoré budú 
napojené na verejné osvetlenie z dôvodu požiadavky mesta Prievidza na osvetlenie 
preloženého priechodu pre chodcov a využitia štartovacej jamy pre pretlak 
vodovodnej prípojky na súbežný pretlak pre napojenie osvetlenia parkoviska na 
verejné osvetlenie. 
Vzhľadom k tomu, že celý stavebný objekt  (prístupová cesta, parkovisko, 
osvetlenie) bude následne bezodplatne prevedený na mesto Prievidza, spol. žiada 
o bezodplatné zriadenie vecného bremena   
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 519/35, Prievidza,  o 
zriadenie bezodplatného vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí na 
dobu neurčitú  

 
číslo: 225/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jozefa Mečiara, trvalý pobyt Handlová časť Morovno 52, o usporiadanie 
pozemku užívaného mestom v k. ú. Prievidza, parcelu registra E KN č. 735, 
zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 281 m2, v celosti. Táto parcela je zelená 
plocha, ktorú v súčasnosti mesto využíva. Na základe uvedeného žiadateľ žiada, 
aby mesto odkúpilo aj túto časť predmetnej parcely, a to za cenu 5,00 – 6,00 €/m2 

neodporúča MsZ 
schváliť odkúpenie parcely E KN č. 735, zastavaná plocha a nádvoria, vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorú mesto v súčasnosti využíva 
 

číslo: 226/2015 
komisia  

berie na vedomie 
návrh mesta Prievidza na usporiadanie pozemkov v pôvodnom k .ú. Necpaly – II. 
stavba, a to  z nasledovného dôvodu: 
V 90 – tych rokoch spol. Stavoinvesta B. Bystrica vykúpila pozemky 
v katastrálnych územiach Prievidza, V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec, ktoré podľa 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prešli do vlastníctva mesta 



Prievidza a sú podľa existujúcich platných zmlúv  vo vlastníctve mesta Prievidza. 
K ich zápisu na list vlastníctva mesta Prievidza nedošlo,  nakoľko v tom čase kúpne 
zmluvy nepodliehali registrácii, čo znamená, že vlastníctvo bolo zapísané na 
pôvodných vlastníkov (fyzické osoby). Právna kancelária v minulosti tieto 
pozemky postupne majetkovoprávne usporiadala do vlastníctva mesta. 31 
pozemkov je vo vlastníctve mesta, a pozemky na ktorých je 200% vlastníctvo sú 
vyznačené v grafickej identifikácii. 
Ide o 36 právoplatných kúpnych zmlúv uzavretých približne so 64 fyzickými 
vlastníkmi. Kúpne zmluvy boli uzavreté z dôvodu plánovanej výstavby: „Staré 
Necpaly II. stavba“.  
Právna kancelária dala v mesiaci august 2015 vypracovať grafickú identifikáciu na 
celú lokalitu, ktorá pozostáva z textovej a z grafickej časti. 

        odporúča MsZ 
 schváliť majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v zmysle uzavretých kúpnych      
 zmlúv spoločnosťou Stavoinvesta B. Bystrica. Zároveň žiada architekta mesta pre-   
 pracovať vyznačenie vlastníckych hraníc rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej   
 ul. na účel nakladania s majetkom mesta tak, aby čiara bola zarovnaná v najdlhšej   
 línii.  

 
číslo: 227/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jána Michaloviča, trvalý pobyt Prievidza, o usporiadanie pozemkov 
užívaných mestom Prievidza. Žiadateľ nemá záujem o odpredaj pozemku ale 
o zámenu pozemku. Navrhuje zámenu pozemku CKN parc. č. 4859 – ost. plocha  
s výmerou 553 m2 vo vlastníctve mesta, za pozemky:  
CKN parc. č. 4875/13 – zast. plocha s výmerou 168 m2 
CKN parc. č. 4860/3 – zast. plocha s výmerou 98 m2 
CKN parc. č. 4860/4 – zast. plocha s výmerou 98 m2 

vo vlastníctve žiadateľa. 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Michaloviča, trvalý pobyt Prievidza,  o usporiadanie 
pozemkov užívaných mestom Prievidza formou zámeny 
 
 
 

číslo: 228/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Antona Iliaša, Športova 532, Nitrianske Rudno, o kúpu pozemkov v k. ú. 
Prievidza, parcelné č. C KN  1384/14, s výmerou 28 m2, 1384/15, s výmerou 4 m2 
a 1384/11, s výmerou 61 m2 v zmysle GP 77/2015, na účel výstavby liehovaru  
odporúča MsZ 



schváliť žiadosť Antona Iliaša, Športova 532, Nitrianske Rudno,  o kúpu 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  v zmysle platných Zásad ( II. pásmo – 75 €/m 2 ) 

 
číslo: 229/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Branislava Halenára a manž., trvalý pobyt Gazdovská 1327/3, Prievidza, 
o kúpu spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytom vo vlastníctve žiadateľov, 
v k. ú. Prievidza, z parc. č. 6652/126   
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Branislava Halenára a manž., trvalý pobyt Gazdovská 1327/3, 
Prievidza, o kúpu spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytom vo vlastníctve 
žiadateľov 
 

číslo: 230/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusa 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, Jozefa 
Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej (rod. 
Ťapušíkovej), trvalý pobyt Ružová 101/24, Prievidza, o odkúpenie priľahlých 
pozemkov, nachádzajúcich sa pri nehnuteľnostiach v ich vlastníctve, v k. ú. 
Prievidza, parcelné č. C KN 8071/2 a 8069/2 ( z parciel registra E KIN č. 512/3 
a 2076/1 vedené ako ostatné plochy) celkom vo výmere 163 m2 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusa 785/4, Lehota pod Vtáčnikom,  
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej (rod. 
Ťapušíkovej), trvalý pobyt Ružová 101/24, Prievidza, o odkúpenie priľahlých 
pozemkov, nachádzajúcich sa pri nehnuteľnostiach v ich vlastníctve, a to za cenu 
40 €/m2 
 

číslo: 231/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť vlastníkov garáží na Sadovej ul., Prievidza,  o prehodnotenie výšky kúpnej 
ceny schválenej uznesením MsZ č. 249/15 zo dňa 26. 5. 2015 vo výške 29,27 €/m2 

a navrhujú zníženie kúpnej ceny na 15 €/ m2, z dôvodu nevyhovujúcej lokality 
a dlhodobou nečinnosťou mesta s tým, že pozemok je nevyužiteľný pre iné účely 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť vlastníkov garáží na Sadovej ul., Prievidza, za nimi navrhnutú 
kúpnu cenu, t. j. 15 €/ m2 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť vlastníkov garáží na Sadovej ul., Prievidza, za kúpnu cenu 20 €/ m2 
 
 



číslo: 232/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej, trvalý pobyt Ul. J. Murgaša 24/5, Prievidza,     
o prehodnotenie výšky kúpnej ceny  pozemku pod garážou. Žiadateľka nesúhlasí 
s cenou 30 €/m2, navrhuje cenu najviac 1 €/m2 

neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej, trvalý pobyt Ul. J. Murgaša 24/5, 
Prievidza,  výšku kúpnej ceny  pozemku pod garážou za cenu   1 €/m2 

odporúča 
schváliť žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej za cenu 20 €/m 2  
 

číslo: 233/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Milana Syrovátku, trvalý pobyt Cígeľ 413, Prievidza, o kúpu časti pozemku, 
v k. ú. Prievidza parc. č. 5090, v rozsahu výmery 20,7 m2 , na účel vybudovania 
vstupu na budúce podlažie, kde žiadateľ plánuje zriadenie tanečnej školy 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Milana Syrovátku, trvalý pobyt Cígeľ 413, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku, v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 234/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť vlastníkov garáží Za depom, Prievidza, o prehodnotenie kúpnej ceny celého 
priľahlého pozemku parcela reg. C KN č. 3796/2. Odporučenú cenu vo výške 41,31 
€/m 2  žiadajú znížiť z nasledovných dôvodov: 

- vlastníci garáží súhlasia s odpredajom pozemkov pod garážami s tým, že cestu 
navrhujú nechať vo vlastníctve mesta ako prístupovú komunikáciu; 

- na predmetnom pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a teda využitie 
pozemku je diskutabilné. 

Nakoľko žiadatelia ako dlhodobí užívatelia predmetných pozemkov pod garážami 
majú veľký záujem na majetkovom vysporiadaní, žiadajú o ďalšie jednania 
v predmetnej veci, ktoré by bolo výhodné a prijateľné pre obe strany 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť vlastníkov garáží Za depom, Prievidza, o zníženie výšky  kúpnej 
ceny pozemku   

 
číslo: 235/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Francisciho ul. 17/4, Prievidza, 
o prehodnotenie výšky kúpnej ceny pozemku, parc. č. 838/3, trvalé trávne porasty 



s výmerou 39 m2 . Žiadateľ nesúhlasí so schválenou cenou, navrhuje cenu 20 €/m2, 
nakoľko ide o pozemok určený na záhradu bez samostatného prístupu 
 odporúča MsZ 
 schváliť žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Francisciho ul. 17/4, Prievidza, za   
 cenu 20 €/m2  

 
                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                        predseda komisie 

                             
 
 
 
 
 
                            

                             Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková                                                    
                             V Prievidzi 17. 9. 2015    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINAN ČNEJ, MAJETKOVEJ,  

REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PODNIKATE ĽSKÝCH AKTIVÍT 

ZO DŃA 16. 9. 2015 

 

Začiatok zasadnutia:    7. 00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 8.45  hod. 
 
Prítomní: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Bc. Viera Ďurčeková,  Ing. Milan Simušiak,                                   
                Ing. Marián Bielický, Július Urík, JUDr. Martin Lukačovič  
          
Prizvaní: Mgr. Ľudmila Peticová, p. Gatialová, JUDr. Róbert Pietrik, Ing. Branislav   
                Magdolen, Ing. Lenka Pánisová, Ing. Andrea Nikmonová, Ing. Petra Briatková, p.  

    Ľubica Burešová, JUDr. Aneta Tarnóczyová   
 
1. Žiadosť Športovej školy karate Prievidza o dlhodobý prenájom nebytových priestorov Centra 
voľného času Spektrum – telocvične 
2. Žiadosť Jaroslava Hanzela – RADEMAR, o predĺženie nájmu – nebytového priestoru 
školského bufetu v areáli ZŠ Mariánska ul. 
3. Správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s.r.o. za I. polrok 2015 
4. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
5. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2015 
6. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní  
budov v meste 
7. Návrh Doplnku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice 
k pripravovanej stavbe – cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice 
8. TSMPD, s.r.o., Prievidza – žiadosť o majetkoprávne vyporiadanie pozemku formou 
zriadenia vecného bremena 
9. DOPSTA, s.r.o. Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - právo uloženia 
inžinierskych sietí 
10. Jozef Mečiar, Handlová – žiadosť o usporiadanie pozemku užívaného mestom  
11. Návrh mesta Prievidza na usporiadanie pozemkov v pôvodnom k. ú. Necpaly –II. stavba, 
200% vlastníctvo (VVO č.1) 
12. Ján Michalovič, Prievidza – žiadosť o usporiadanie pozemkov užívaných mestom zámenou 
(VVO č. 3) 
13.  Anton Iliaš, Nitrianske Rudno – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
14. Branislav Halenár a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku 
15. Ján Ťapušík, Lehota p. Vtáčnikom 
        Jozef Ťapušík, Prievidza 
        Darina Králiková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov do spoluvlastníctva 



16. Vlastníci garáží na Sadovej ulici, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
17. Ing. Ľudmila Žiaková, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
18. Milan Syrovátka , Cígeľ – žiadosť o kúpu časti pozemku  
19. Vlastníci garáží na Ul. Za depom – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
20. Roman Bakus, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie výšky kúpnej ceny 
 
K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 216 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 217 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 218 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 219 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 220 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 221 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 222 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 223 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 224 
Hlasovanie: piati za 
 
K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 225 
Hlasovanie: piati za 
 
K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 226 
Hlasovanie: piati za 
 

 



K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 227 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 228 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 229 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 230 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 231 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 232 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 233 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 234 
Hlasovanie: piati za 
 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 235 
Hlasovanie: piati za 
 

 

 

 

                                                                                           JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                  predseda komisie     

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 17. 9. 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


