
Zoznam uznesení  
Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít   
zo dňa 13. 1. 2015 

od 1 - 24  
1. Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania 
2. Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania   
3. Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa ruší VZN č.141/2013 o používaní 
 pyrotechnických výrobkov 
4. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zastup. spol. ZYRY-Tem, s.r.o. o zriadenie 
 vecného bremena na Dlhej ulici 
5. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., zastup. spol. ZYRY-Tem,s.r.o. o zriadenie 
 vecného bremena na Ul. B. Bjornsona 
6. Žiadosť p. Ing. Lenky Kucmanovej  o zriadenie vecného bremena 
7. Žiadosť SSE-Distribúcia, a.s., Žilina zast. spol Esta plus, s.r.o. o zriadenie vecného 

bremena 
8. Žiadosť Zlaty Mrázikovej o opakované prehodnotenie kúpy pozemku a časti pozemku 
9. Žiadosť Stanislava Oboňu o kúpu pozemku 
10. Žiadosť Miroslava Kuruca o kúpu pozemku 
11. Žiadosť Mgr. Andreja Benzíra o kúpu časti pozemku 
12. Žiadosť Jiřího Horského o kúpu pozemku  
13. Žiadosť Moniky Meliškovej o kúpu pozemkov 
14. Žiadosť spol. Gombarčík s.r.o., Nováky o zámenu časti pozemkov, resp. vrátenie časti 

kúpnej ceny 
15. Žiadosť spol. Gombarčík, s.r.o., Nováky o finančné vyporiadanie nájmu 
16. Žiadosť Ladislava Mokrého a manželky  o kúpu pozemku 
17. Žiadosť Slovenskej správy ciest, Žilina o vydanie pozemku - opakovaný návrh 
18.  Žiadosť KOVOSPOL Group, s.r.o., Prievidza o predaj pozemku za zníženú cenu- 

opakovaný návrh 
19. Žiadosť spol. BELAMI, s.r.o., o nájom časti pozemku pod stánkom – opakované 

prehodnotenie žiadosti  
20. Žiadosť p. Jankoviča Viliama- RODIS, Prievidza o nájom časti pozemkov ( Mestský 

park) - opakované prehodnotenie 
21. Žiadosť PE-STRAV, spol. s.r.o., Prievidza o nájom časti nebytového priestoru, bývalá  

hospodárska budova MŠ Závodníka  
22. Žiadosť p. Štefana Molnára o nájom časti pozemku, vonkajšie sedenie s celoročným 

záberom pozemku, pokračovanie nájmu po Bielikovej Monike – NZ 4/13 
23. Žiadosť p. Anny Petrášovej o posunutie termínu začatia výstavby 
24.       Návrh právnej kancelárie na prenájom dočasne prebytočného majetku mesta 
 prostredníctvom spoločnosti SMMP, s.r.o. 
 
 
 
 



číslo: 01/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania 
 

číslo: 02/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania   

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného 
imania   

 
číslo: 03/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa ruší VZN č.141/2013 o používaní 
 pyrotechnických výrobkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa ruší VZN č.141/2013 
o používaní pyrotechnických výrobkov 
 

číslo: 04/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,  zastúpená spol. 
ZYRY-Tem, s.r.o., Liesková cesta 4212, Zvolen,  o zriadenie vecného bremena ( 
uloženie inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka) na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1859/1 na Dlhej ulici 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o zriadenie vecného bremena podľa 
Pravidiel, s podmienkou, že v prípade križovania s mestskou komunikáciou 
a chodníkom bude vybudovanie optickej telekomunikačnej prípojky zabezpečené 
pretlakom   

číslo: 05/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, zastup. spol. 
ZYRY-Tem, s.r.o., Liesková cesta 4212, Zvolen,  o zriadenie vecného bremena ( 
uloženie inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka) na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, parcela č. 893/6, 916, 920/1 na Ul. B. Bjornsona) 



II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o zriadenie vecného bremena podľa 
Pravidiel, s podmienkou zabezpečenia vybudovania optickej telekomunikačnej 
prípojky pretlakom   

číslo: 06/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť  Ing. Lenky Kucmanovej, trvalý pobyt  Jaseňová ul. 13, Prievidza,  o zriadenie 
vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí a práva prechodu pešo a prejazdu 
motorovým vozidlom na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
7056/71a udelením súhlasu s vybudovaním prístupu na pozemku, parc. č. 7056/71 
k pozemku vo vlastníctve žiadateľky, parc. č. 7056/117 

II. neodporúča MsZ 
 schváliť žiadosť  Ing. Lenky Kucmanovej o zriadenie vecného bremena 
     III. odporúča MsZ 
 žiadosť doplniť o stanovisko jednotlivých správcov sietí - ako by prípadné napojenie 
 IS zasiahlo do mestskej komunikácie, nakoľko táto bola obnovená koncom roku  2014   
 
číslo: 07/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť SSE-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina,  zast. spol. Esta 
plus, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves č. 92, o zriadenie vecného bremena – 
uloženia inžinierskych sietí a práva trvalého prístupu za účelom opráv, údržby, 
rekonštrukcie na časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, parcely registra E KN č. 2516/1 
a č. 2486/1 

     II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť SSE-Distribúcia, a.s., o zriadenie vecného bremena uloženia 
inžinierskych sietí a práva trvalého prístupu 

III. odporúča MsZ 
doplniť žiadosť o stanovisko VVO č. V. –  charakterizovať stav a šírku cestnej 
komunikácie  
  

číslo: 08/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt  Fialková ul. 739/22, Prievidza, o kúpu 
 pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5973 vo výmere 178 m2 v celosti a časti 
 pozemku, parc. č. 5941/1 v rozsahu výmery 80 m2, z dôvodu užívania týchto 
 pozemkov od r. 1982  

II. odporúča MsZ 



schváliť žiadosť Zlaty Mrázikovej,  predaj  pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5973 
 vo výmere 178 m2 v celosti a časti pozemku, parc. č.5941/1 v rozsahu výmery 80 
 m2 podľa Pravidiel, za nasledovných podmienok: 

- v danej lokalite si odkúpia pozemky všetci vlastníci priľahlých nehnuteľností; 
- v prípade nesúhlasu o kúpu, ponúknuť pozemky susedným vlastníkom priľahlých 

 nehnuteľností; 
- zarovnať hranicu pozemkov pre vlastníkov susedných nehnuteľností v línii 3 m od 

 pozdĺžnej strany existujúceho ihriska 
 
číslo: 09/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť Stanislava Oboňu, trvalý pobyt Fialková ul. 28, Prievidza, o kúpu pozemku 
 v k. ú. Prievidza, parc. č. 5982 v celosti, z dôvodu užívania tohto pozemku od r. 1982      
     II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Stanislava Oboňu,  predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5982 
 v celosti podľa Pravidiel, za nasledovných podmienok:  

- v danej lokalite si odkúpia pozemky všetci vlastníci priľahlých nehnuteľností; 
- v prípade nesúhlasu o kúpu, ponúknuť pozemky susedným vlastníkom priľahlých 

 nehnuteľností; 
- zarovnať hranicu pozemkov pre vlastníkov susedných nehnuteľností v línii 3 m od 

 pozdĺžnej strany existujúceho ihriska 
 
číslo: 10/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Fialková ul. 26, Prievidza, o kúpu 
 pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5979 v celosti, z dôvodu užívania tohto pozemku 
 od r. 1982   
   II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Miroslava Kuruca,  predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5979 
 v celosti podľa Pravidiel, za  nasledovných  podmienok:  

- v danej lokalite si odkúpia pozemky všetci vlastníci priľahlých nehnuteľností; 
- v prípade nesúhlasu o kúpu, ponúknuť pozemky susedným vlastníkom priľahlých 

 nehnuteľností; 
- zarovnať hranicu pozemkov pre vlastníkov susedných nehnuteľností v línii 3 m od 

 pozdĺžnej strany existujúceho ihriska 
 
číslo: 11/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Mgr. Andreja Benzíra, trvalý pobyt Na Karasiny č. 247/27, Prievidza, o kúpu  
časti pozemku v k. ú. Prievidza, s výmerou približne cca 100 m2, ktorý vznikne 
odčlenením z  parc. č. 5941/1 ako pokračovanie jeho parcely 5976, ktorú vlastní na 



základe KZ č. 6/02 zo dňa 2. 5. 2002. Zakúpením novej parcely chce riešiť prístup 
k svojmu pozemku od Astrovej ul. Uvedená časť parcely 5941/1 je výrazne svahovitá  

      II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Mgr. Andreja Benzíra,  predaj pozemku v k. ú. Prievidza, s výmerou 

 približne  100 m2 podľa Pravidiel, za nasledovných podmienok:  
- v danej lokalite si odkúpia pozemky všetci vlastníci priľahlých nehnuteľností; 
- v prípade nesúhlasu o kúpu, ponúknuť pozemky susedným vlastníkom priľahlých 

 nehnuteľností; 
- zarovnať hranicu pozemkov pre vlastníkov susedných nehnuteľností v línii 3 m od 

 pozdĺžnej strany existujúceho ihriska 
 
číslo: 12/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Jiřího Horského, trvalý pobyt Fialková ul. 739/20, Prievidza, o kúpu pozemku 
v k. ú. Prievidza, parc. č. 5970 v celosti, ktorý mu bol pridelený v minulosti do 
dočasného užívania ako záhrada (zmluva o dočasnom užívaní skončila platnosť) 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jiřího Horského, predaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5970 

 v celosti podľa Pravidiel, za nasledovných  podmienok:  
- v danej lokalite si odkúpia pozemky všetci vlastníci priľahlých nehnuteľností; 
- v prípade nesúhlasu o kúpu, ponúknuť pozemky susedným vlastníkom priľahlých 

 nehnuteľností; 
- zarovnať hranicu pozemkov pre vlastníkov susedných nehnuteľností v línii 3 m od 

 pozdĺžnej strany existujúceho ihriska 
 
číslo: 13/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Moniky Meliškovej, trvalý pobyt Pod horou č. 4, Prievidza, o kúpu pozemkov 

 v k. ú. Prievidza, parc. č. 5600/2 a 5600/4 podľa GP č. 38/2009 
      II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Moniky Meliškovej, predaj pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. 
 č.5600/2 a 5600/4 podľa GP č. 38/2009 podľa Pravidiel 

 
číslo: 14/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. Gombarčík, s.r.o., so sídlom Nováky, Šoltésovej 227, o zámenu 
pozemkov, par. č. 924/1, v rozsahu výmery 102 m2, ktoré má vo svojom vlastníctve, 
za časť pozemku v rozsahu výmery 102 m2 vo vlastníctve mesta, resp. žiada 
o doplatenie kúpnej ceny vo výške 150 €/m2 za pozemok, ktorý uhradil a ten nie je na 
jeho LV  

 



II. neodporúča MsZ 
 schváliť žiadosť spol. Gombarčík, s.r.o.,  o zámenu časti pozemkov  
     III.  odporú ča MsZ  
 schváliť žiadosť spol. Gombarčík, s.r.o., a to formou finančného vyporiadania 
 pozemku za cenu podľa znaleckého posudku (100, 51 €/m2) 
 
číslo: 15/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť spol. Gombarčík s.r.o., so sídlom Nováky, Šoltésovej 227, o finančné 
 vyporiadanie  nájmu za 3 mesiace od podpísania KZ až do zapísania nehnuteľnosti v 
 KN 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Gombarčík, s.r.o., so sídlom Nováky o finančné vyporiadanie 
nájmu 

  
číslo: 16/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť Ladislava Mokrého a manželky, trvalý pobyt Veterná ul. 4, Prievidza,  o kúpu 
 pozemku, parc. č. 2869/9, v rozsahu výmery 102 m2 
     II. odporúča MsZ 
 predať pozemok v zmysle  žiadosti Ladislava Mokrého a manželky, v rozsahu výmery 
 102 m2 podľa Pravidiel 
 
číslo: 17/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Slovenskej správy ciest, so sídlom Žilina, Ul. M. Rázusa 104/A,  o vydanie 

 pozemku E KN č. 1772/1 diel 111 do vlastníctva SR –Slovenskej správy  ciest 
- žiadosť bola stiahnutá, bude riešená cez ROEP 

 
číslo: 18/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 ponuku spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na odpredaj časti pozemku, parc. č. 3249/2, 
 zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu výmery 2 300 m2 s tým, že k obslužnej 
 komunikácii (za budovou Elektriku) spájajúcu Dlhú a Mariánsku ulicu, by bolo 
 zriadené vecné bremeno – právo bezplatného časovo neobmedzeného prechodu a 
 prejazdu osobnými a  dodávkovými vozidlami vlastníka a nájomcov Elektriku 
 k časti parc. č. 3249/2, ktorá zostane  vo vlastníctve spoločnosti a z ktorej bude 
 vytvorené parkovisko pre vlastníka a nájomcov Elektriku. Požadovaná cena za predaj 
 pozemkov je 150 €/m2 + DPH s tým, že polovica  kúpnej ceny  by bola zaplatená 
 v deň  podpísania zmluvy a druhá polovica by bola zaplatená do dvoch rokov od 



 podpísania kúpnej zmluvy, alebo by bola  započítaná s budúcou daňou 
 z nehnuteľností, ktoré spoločnosť platí mestu Prievidza.  Predaj len tej  časti parcely 
 č. 3249/8, zastavaná  plocha a nádvorie, ktorá by spájala  Dlhú  a Mariánsku ulicu 
 a ponechanie  zostávajúcej časti predmetnej parcely vo  vlastníctve spoločnosti 
 neprichádza do úvahy, pretože by to úplne znemožnilo  podnikateľský zámer 
 spoločnosti, ktorý mala pri kupovaní predmetnej nehnuteľnosti. Na základe rokovaní 
 spoločnosť súhlasila so znížením KC a to 100 €/m2 

II. neodporúča MsZ 
schváliť ponuku spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na odpredaj časti pozemku v rozsahu 
výmery 2 300 m2 

 
číslo: 19/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. BELAMI, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica P. J. Šafárika č. 902/11,  
o nájom časti pozemku, parc. č. 789, v rozsahu výmery 12 m2 pod stánkom s 
občerstvením – opakované prehodnotenie žiadosti 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. BELAMI, s.r.o., nájom časti pozemku pod stánkom 
s občerstvením ( NZ s 3-mesačnou výpovednou lehotou) s podmienkou úpravy 
vonkajšieho vzhľadu stánku 

 
číslo: 20/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
 žiadosť Viliama Jankoviča – RODIS, miesto podnikania Prievidza, Lúčna ulica 
 161/28, o nájom časti pozemkov parcela č. 562/21, 562/19, 564/1, 562/22 spolu 
 v rozsahu výmery 3000 m², na účel výstavby adrenalínovej atrakcie Lanový Park 
 „Rope Paradise“, detskej trasy a trasy pre dospelých – opakované prehodnotenie 
 žiadosti 
     II.   neodporúča MsZ 

 schváliť žiadosť Viliama Jankoviča o nájom časti pozemkov, parcela č. 562/21, 
 562/19, 564/1, 562/22 spolu v rozsahu výmery 3000 m²  
    III.   odporúča MsZ 

aby žiadateľ predložil návrh inej lokality na výstavbu adrenalínovej atrakcie Lanový 
Park  „Rope Paradise“ a zároveň predložil návrh na možnosť parkovania v blízkosti 
atrakcie 

 
číslo: 21/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. PE-STRAV, s.r.o., so sídlom Prievidza, Malookružná 31/1, o nájom časti 
nebytového priestoru, bývalá hospodárska budova MŠ Závodníka, ktorú chce využívať 
ako vývarovňu 



II.  odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. PE-STRAV, s.r.o., nájom časti nebytového priestoru bývalej 
hospodárskej budovy MŠ Závodníka s podmienkou, že spoločnosť si od správcov sietí 
na vlastné náklady zabezpečí dodávku energií ako aj riziko starostlivosti o predmet 
nájmu 

 
číslo: 22/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Štefana Molnára, Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza, o nájom časti pozemku, 
parc. č. 5034/9, v rozsahu výmery 25 m2, na účel vonkajšieho sedenia s celoročným 
záberom pozemku ( pokračovanie nájmu po Monike Bielikovej – NZ 4/13)   

II.  odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Štefana Molnára, nájom časti pozemku  

 
číslo: 23/2015 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt J. Matušku 761/6, Prievidza, o posunutie 

 termínu začatia výstavby do 30. 12. 2014, nakoľko žiadateľka čakala na výsledok 
 rokovaní so správcami sietí T-com a Orange o možnej prekládke      
      II.  neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Anny Petrášovej o posun termínu začatia výstavby 
      III.  odporú ča MsZ 
 - doložiť k žiadosti stanovisko právnej kancelárie 
 - doložiť od správcov sietí (T-com a Orange) stanovisko k možnej prekládke  
 
číslo: 24/2015  
komisia 

I. berie na vedomie  
 návrh právnej kancelárie na nájom dočasne prebytočného majetku mesta prostredníctvom 
 spoločnosti SMM, s.r.o. 

       II.  odporúča MsZ 
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta prostredníctvom spoločnosti 
SMMP, s.r.o.: 
- hnuteľnosť v meste Prievidza - zberná nádoba na papier, modrá 1 100 l, typ 0054, 
počet 271 kusov, zberná nádoba na plasty, žltá 1100 l, typ 0056, počet 284 kusov, 
zberná nádoba na sklo, zelená 1 100 l, typ 0055, počet 267 kusov, zberná nádoba pre 
kovové obaly, šedá 1 100 l, počet 272 kusov, triediaca linka vyseparovaných DS 
s lisom, kabína k triediacej linke (opláštenie pracovného priestoru), pásový dopravník,  
auto značky MERCEDES-BENZ AXOR1829, evidenčné číslo PD 688CT na zber 
triedeného odpadu, vysokozdvižný vozík MITSUBISHI, stropný ventilátor, ohrievače 
CONCEPT KS-3000 2 kusy 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa odôvodneného 
tým, že predmet nájmu je svojím využitím bezprostredne určený na účel nakladania 
s komunálnym odpadom, jeho užívaním dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest 



a zároveň k zhodnoteniu prenajímaného majetku, ktorý nezodpovedal podmienkam 
pre jeho riadne užívanie za daným účelom, opravia a odstránia poruchy, prekážky na 
majetku, ktorý bol alebo bude predmetom nájmu, a ktoré bránia a obmedzujú jeho 
riadne užívanie na dosiahnutie účelu na ktorý je majetok určený s tým, že tieto práce 
budú zohľadnené vo výške nájmu čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj a potreby obyvateľov 
mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov;  
- a to za podmienok nájomného vo výške 1€/rok na dobu určitú počas platnosti  
zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, uzavretej medzi mestom 
Prievidza a spoločnosťou T+T, a.s. zo dňa 01.01.2014, na dobu 10 rokov so 
šesťmesačnou výpovednou lehotou, t.j. do 31.12.2024. 

   
 
 
 
 
 
 
 
         JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
          predseda komisie  
 
 
 
 
 
  Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková                                    
  V Prievidzi 14. 1. 2015     

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 



Zoznam uznesení  
Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít   
zo dňa 11. 2. 2015 

od 25 -   
 
25. Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 Rokovací poriadok komisií MsZ 
26. Správa o činnosti MsP za rok 2014  
27. Žiadosť spoločnosti DSI DATA, s.r.o. o nájom nebytových priestorov v budove ZŠ Mariánska 
28. Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 
29. Návrh Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza 
30. Žiadosť Pavla Marku o kúpu časti pozemku 
31. Žiadosť spol.  ALFAPLAST trade, s.r.o. o kúpu stavby chodníka 
32. Žiadosť Vladimíra Matušáka o kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
33. Žiadosť Karola Gaipa o kúpu časti pozemku 
34. Žiadosť Mareka Danihela o kúpu časti pozemku  
35. Žiadosť PhDr. Františka Andrejovského o kúpu časti pozemku 
36. Žiadosť Petra Hotvátha o kúpu časti pozemkov 
37. Žiadosť spol. BEKALUBE Slowakai, s.r.o., Prievidza o nájom časti pozemkov 
38. Žiadosť Silvii Murkovej o kúpu časti pozemku 
39. Ponuku spol.  ViaReal, s.r.o., Bratislava o uplatnenie predkupného práva v prospech mesta  
40. Žiadosť Jozefa Mokráňa o kúpu časti pozemkov 
41. Žiadosť Soni Žambokrétyovej A-SPORT o realizáciu majetkovoprávneho usporiadania     
      nehnuteľnosti 
42. Žiadosť spol. Petrochémia, a.s. Prievidza o majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
43. Žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbanistov mesta Bojnice o majetkovoprávne     
      usporiadanie stavby erbu mesta Prievidza 
44. Žiadosť Evy Hrabovskej o nájom časti pozemku pod stánkom 
45. Žiadosť spol. MOBEST, s.r.o., Prievidza o nájom časti pozemku po spoločnosti BRESMAN 
46. Žiadosť Vladimíra Meliška o nájom časti pozemku pod stavbou garáže 
47. Žiadosť Vladimíra Dodoka o nájom časti pozemku po Svetlane Homolovej 
48. Žiadosť spol. Kolotoče Šiatinský, s.r.o., Nováky  o nájom časti pozemku 
49. Žiadosť Stanislava Lihotského o nájom časti pozemku 
50. Žiadosť Anny Osterreicherovej o zriadenie vecného bremena – uloženia inžinierskych sietí –  
      prípojky kanalizácie a plynu     
51. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, zast. Spol. ZYRY-Tem, s.r.o. o zriadenie vecného 
      bremena -  uloženia inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka na Ul. J. Matušku 
52. Žiadosť spol. BRK GROUP s.r.o, Prievidza o zriadenie vecného bremena – práva prechodu pešo 
      a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie súhlasu s vybudovaním 2 ostrovčekov z vodiaceho o-    
      brubníka a súhlas s vybudovaním 2 parkovacích miest (ako náhrady za zrušené park. miesta kvôli 
      vjazdu a ich odovzdanie do majetku mesta) 
 
 
číslo: 25/2015 
komisia  
 I.    berie na vedomie 
       Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 Rokovací poriadok komisií MsZ 



 II.  odporúča MsZ 
       schváliť Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 Rokovací poriadok komisií MsZ 

  
 
číslo: 26/2015 
komisia  
 I.    berie na vedomie 
       Správu o činnosti MsP za rok 2014 

  
číslo: 27/2015 
komisia  
 I.   berie na vedomie 
      žiadosť spoločnosti DSI DATA s.r.o. o nájom nebytových priestorov v budove ZŠ Ma- 

      riánska na účel umiestnenia a prevádzky telekomunikačného zariadenia v budove  školy      
                a vysielača na streche budovy školy  
 II. odporúča MsZ 
      schváliť žiadosť spoločnosti DSI  DATA  s.r.o. o nájom nebytových priestorov s pri- 
      pomienkou, že v Zmluve o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke tele-
      komunikačnej siete medzi Mestom Prievidza a DSI DATA s.r.o. v Čl. III Doba    plat-
      nosti zmluvy,  v bode 1) Zmluva sa uzatvára na dobru neurčitú, najmenej na 10 rokov....  
                 bude v bode 1) Zmluva uzavretá na dobu určitú na 1 rok  

 
číslo: 28/2015 
komisia  
 I.   berie na vedomie 
       Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 
 II. odporúča MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
číslo: 29/2015 
komisia  
 I.   berie na vedomie 
       Návrh Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza 

 II. odporúča MsZ 
 
 
 
 



číslo: 30/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
      žiadosť Pavla Marku a manž., trvalý pobyt Traťová ul. 50/7, Prievidza, o  kúpu časti po-    
      zemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5098/1 vo výmere 12 m2 za účelom stavby garáže –   
      skladu osobných vecí 

 II. odporúča MsZ 
      schváliť žiadosť Pavla Marku a manž., predaj časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 
      5098/1 vo výmere 12 m2 podľa Pravidiel  
 
 
číslo: 31/2015 
komisia  
 I.   berie na vedomie 
       žiadosť spol. ALFAPLAST trade, s.r.o., so sídlom Šumperská ul. 2, Prievidza o kúpu 
       stavby chodníka v k.ú. Prievidza, parc. č. 3510/1, s výmerou približne cca 80 m2                               

 II. odporúča MsZ 
      schváliť  žiadosť spol. ALFAPLAST trade, s.r.o., predaj stavby chodníka v k.ú. Prievidza,  
      parc. č. 3510/1, s výmerou približne cca 80 m2 ako dôvod  hodný osobitného zreteľa                        
      za cenu 12 €/m2, (cena obnovenia povrchu asfaltu), s tým že spol. ALFAPLAST trade za-     
                bezpečí vyhotovenie GP  
 
číslo: 32/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
      žiadosť Vladimíra Matušáka a manž., trvalý pobyt Gazdovská 1326/5, Prievidza o kúpu 
     spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového 
      domu vo veľkosti 7242/83291, v prospech žiadateľov v BSM v celku. Pozemok, na ktorom 
      je postavený Bytový dom, C-KN parc. č. 6652/125, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
     293 m2, je zapísaný v k. ú. Prievidza na LV č. 11591, v prospech Mesto Prievidza,  pričom       
     uvedený spoluvlastnícky podiel zodpovedá spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
     častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu prislúchajúcemu k bytu č. 5, a to za 
     kúpnu cenu v súlade s NZ zo dňa 16. 8. 2011vo výške 116,73 €  

 II. odporúča MsZ 
      schváliť žiadosť Vladimíra Matušáka a manž., o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na 
      parcele č. 6652/125 zastavané plochy a nádvoria o výmere 293 m2 pod Bytovým domom 
      (bez pozemku pod parkovacím státím) podľa Pravidiel 
 
číslo: 33/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
      žiadosť Karola Gaipa, trvalý pobyt Moyzesova ul. 1066/25, Bojnice o kúpu časti pozemku 
      v k. ú. Prievidza, parc. č. 70 vo výmere 12 m2 na ul. M. R. Štefánika 34. V  r. 2014 žiadateľ                          
     odkúpil nebytový priestor na ul. M.R. Štefánika 34, ku ktorému sa viaže aj prenájom   parc. 
     č. 70, ktorá slúži ako letná terasa k baru Pod lampou a naďalej chce prevádzkovať                
     terasu, na ktorej sú nutné úpravy 

 II. neodporúča MsZ 



                schváliť žiadosť Karola Gaipa o kúpu časti pozemku 
 
číslo: 34/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
      žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna 365/19, Prievidza o kúpu časti pozemku v k. 
      ú. Prievidza, parc. č. 788/7 vo výmere 40 m2 za účelom výstavby stánku určeného na 
      poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 II. neodporúča MsZ 
                schváliť žiadosť Mareka Danihela o kúpu časti pozemku 
 
číslo: 35/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
    žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a manž., trvalý pobyt Jána Kollára 9, Prievidza 
     o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, ktorý vznikne odčlenením od č. p. 4870/1 v rozsahu 
    výmery 56,6 m2 za účelom zabezpečenia vstupu na nadstavované podlažie a rozšírenie 
    skladových, servisných a kancelárskych priestorov 

          II. neodporúča MsZ 
    schváliť žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a manž. o kúpu časti pozemku v k. ú. 
    Prievidza, ktorý vznikne odčlenením od č. p. 4870/1 v rozsahu  výmery 56,6 m2 
         III. odporúča MsZ 
        schváliť žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a manž. tak, ako bolo navrhnuté v pôvod-
    nej žiadosti, t.j. odpredaj 23 m2 
 
číslo: 36/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
      žiadosť Petra Hotvátha, trvalý pobyt Koncová 649/52, Prievidza o kúpu časti pozemkov 
      v k. ú. Prievidza, parc. č. 5086/1 a parc. č. 5086/3, v rozsahu výmery 82 m2  

 II. neodporúča MsZ 
      schváliť žiadosť Petra Hotvátha o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 5086/1 a  
                  parc. č. 5086/3, v rozsahu výmery 82 m2 
          III. odporúča MsZ 
                  žiadosť doplniť o kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie a povolenie na prevádzku, 
      prípadne rok vzniku nedovolenej stavby   
 
číslo: 37/2015 
komisia  
 I.  berie na vedomie 
     žiadosť spol.  BEKALUBE Slowakai, s.r.o., so sídlom  Priemyselná 14, Prievidza o nájom 
     časti pozemkov, parc. C KN č. 5086/1 v rozsahu výmery 24 m2  (1. terasa) a parc. č. 5086/1    
     v rozsahu výmery 29 m2 (2. terasa) za účelom prevádzkovania celoročného sedenia 

 II. neodporúča MsZ 
      schváliť žiadosť spol.  BEKALUBE Slowakai, s.r.o., o nájom časti pozemkov, parc. C KN 
     č. 5086/1 v rozsahu výmery 24 m2  (1. terasa) a parc. č. 5086/1 v rozsahu výmery 29 m2   



     (2. terasa) za účelom prevádzkovania celoročného sedenia 

           III. odporúča MsZ 
                  žiadosť doplniť o kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie a povolenie na prevádzku, 
      prípadne rok vzniku nedovolenej stavby   
 
číslo: 38/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť Silvii Murkovej, trvalý pobyt Hviezdoslavova 115/11 Nitiranske Pravno o kúpu 
     časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5400/42 v rozsahu výmery 40 m2 za účelom stavby 
     terasy 

           II. neodporúča MsZ 
      schváliť žiadosť Silvii Murkovej o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5400/42 v 
     rozsahu výmery 40 m2 
 
číslo: 39/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     ponuku spol. ViaReal, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C Bratislava o uplatnenie predkupného 
     práva v prospech mesta. Ide o nehnuteľnosť -  pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 5405 – 
    „zastavané plochy a nádvoria“ zapísanej na liste vlastníctva číslo 11442, ktorej celková 
     výmera je 1965 m2. Predajná cena nehnuteľnosti je 70 €/m2, t. j. cena celkom 137 550 € 

 II. neodporúča MsZ 
      schváliť ponuku spol. ViaReal, s.r.o. o uplatnenie predkupného práva v prospech mesta 
          III.  odporúča MsZ  
     prostredníctvom exekútora zabezpečiť výkon exekučného záložného práva mesta Prievi-
     dza zapísaného v časti C ??? 

 
 
číslo: 40/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť Jozefa Mokráňa a manž., trvalý pobyt Ul. M. Rázusa 29/15, Prievidza o kúpu časti 
    pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, parc. č. 155/4, v rozsahu výmery 38 m2 a parc. č. 156/2, v  
     rozsahu výmery 28 m2 a časť parcely 1364/1, za účelom rozšírenia prístupovej cesty k jeho 
    pozemku 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť Jozefa Mokráňa a manž., predaj časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, parc. 
     č. 155/4, v rozsahu výmery 38 m2 a parc. č. 156/2, v  rozsahu výmery 28 m2 a časť parcely 
    1364/1 

 
číslo: 41/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 

     žiadosť Soni Žambokrétyovej A-SPORT, Ul. Olympionikov 1, Prievidza o realizáciu majet-     
                 



              kovoprávneho vyporiadania nehnuteľnosti medzi mestom Prievidza a Pozemkovým spoločen-
  stvom bývalých urbaristov mesta Bojnice 

        II. neodporúča MsZ 
  schváliť žiadosť Soni Žambokrétyovej A-SPORT, o realizáciu majetkovoprávneho vyporia-
  dania nehnuteľnosti medzi mestom Prievidza a Pozemkovým spoločenstvom bývalých  urba-             
             ristov mesta Bojnice 
       III. odporúča MsZ  
  zrušiť Uzn. MsZ č. 483/08 zo 16. 12. 2008 ako neaktuálne a nevykonané a vrátiť žiadateľ-
  ke KC pozemkov podľa 2 KZ                  

 
číslo: 42/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
    žiadosť spol. Petrochémia, a. s. Prievidza o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, parc. č. 
              4857/9, v rozsahu výmery 378 m2, ktorá je vo vlastníctve a.s. Petrochémia Prievidza a je 
    vedená na LV č. 10423 v k. ú. Prievidza. Cez uvedený pozemok vedie miestna komunikácia 
    pred kruhovým objazdom pred TESCOm a medzi obchodným centrom Korzo a novo- 
    vybudovanou herňou, ktorá patrí do majetku mesta Prievidza 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť spol. Petrochémia, a. s. Prievidza o vyporiadanie pozemku, parc. č. 
    4857/9, v rozsahu výmery 378 m2 a to na základe rovnakých podmienok ako pri 
    iných žiadateľoch, t. j. 5 €/m2  
 
číslo: 43/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 

     žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbanistov mesta Bojnice o majetkovoprávne     
      usporiadanie stavby erbu mesta Prievidza 

           II. neodporúča MsZ 
     schváliť žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbanistov mesta Bojnice o   majet-     

      kovoprávne usporiadanie stavby erbu mesta Prievidza 

          III. odporúča MsZ 
                preložiť erb mesta Prievidza na pozemok v k. ú. mesta Prievidza   
 
číslo: 44/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
    žiadosť Evy Hrabovskej, trvalý pobyt Ul. M. Mišíka 401/25/13, Prievidza o nájom časti 
    pozemku pod stánkom, parc. č. 2059/1, v rozsahu výmery 36 238 m2 ?? 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť Evy Hrabovskej, nájom časti pozemku pod stánkom, parc. č. 2059/1, v 
     rozsahu výmery 36 238 m2  a to nasledovne: z dôvodu nového nájomníka znížiť cenu nájmu  
    za obdobie prvých 3 kalendárnych mesiacov od uzavretia NZ na polovicu.  
 
 
 



 
číslo: 45/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť spol. MOBEST, s.r.o., Makovického ul. 497/26, Prievidza o nájom časti pozemku 
     po spoločnosti BRESMAN v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 95 zastavané plochy 
    v rozsahu výmery 8 m2 za účelom predaja tlače, cigariet, tabakových výrobkov 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť spol. MOBEST, s.r.o.,  nájom časti pozemku   po spoločnosti BRESMAN 
 
číslo: 46/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
    žiadosť Vladimíra Meliška, trvalý pobyt Okružná ul. 189/10, Prievidza o nájom časti po-
    zemku pod stavbou garáže, s.č. II.1558 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť Vladimíra Meliška,  nájom časti pozemku pod stavbou garáže za cenu 
               3 €/m2/rok   
 
číslo: 47/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť Vladimíra Dodoka, Dlhá ul. 564/90, Nitrianske Pravno o nájom časti pozemku, 
     parc. č. 5009/1, v rozsahu výmery 5 m2. Ide o prechod nájmu po p. Svetlane Homolovej 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť Vladimíra Dodoka,  nájom časti pozemku po p. Svetlane Homolovej 
 
 
 
číslo: 48/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť spol. Kolotoče Šiatinský, s.r.o., trvalý pobyt Baníkov 75/14, Nováky  o nájom časti 
     pozemku za účelom prevádzkovania Lunaparku v rozsahu výmery 900 m2 od 1. 4. 2015- 
               26. 4. 2015 

          II. odporúča MsZ 
    schváliť žiadosť spol. Kolotoče Šiatinský, s.r.o., nájom časti  pozemku za účelom prevádz-    
    kovania Lunaparku od 1. 4. 2015 - 26. 4. 2015 podľa Pravidiel, t.j. celkom  vo výške 819 € 
 
 
  
číslo: 49/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť Stanislava Lihotského, Malá Čausa 6, Prievidza o nájom časti pozemku parcela reg. 



               C KN č. 3976/14, v rozsahu výmery 2 500 m2 za účelom prevádzkovania motokárovej  drá-     
   hy a to v termíne od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015  

         II. odporúča MsZ 
   schváliť žiadosť Stanislava Lihotského, Malá Čausa 6, Prievidza nájom časti pozemku za 
              účelom prevádzkovania motokárovej  dráhy v termíne od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015    za 
              800 €/mesiac  
 
číslo: 50/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť Anny Osterreicherovej, trvalý pobyt Snežienková 38, Prievidza o zriadenie vecného 
     bremena – uloženia inžinierskych sietí – prípojky kanalizácie a plynu ??    
                

 
 
 II. neodporúča MsZ 
      schváliť žiadosť Anny Osterreicherovej, zriadenie vecného bremena z dôvodu obnovy 
      komunikácie a straty záruky 
 

 
 číslo: 51/2015 
 komisia  
 I. berie na vedomie 
     žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, zast. Spol. ZYRY-Tem, s.r.o. o zriadenie 
     vecného bremena -  uloženia inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka na Ul. 
     J. Matušku 
 
 

         II. odporúča MsZ 
   schváliť spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, zast. Spol. ZYRY-Tem, s.r.o., zriadenie 
   vecného bremena podľa Pravidiel pretlakom popod cestu, s právom mesta na uloženie  pri- 
               pokládky na internet, pričom predkladateľ je povinný oboznámiť mesto s plánovaným  záme-            
               rom vopred.    
               Komisia žiada do MSR doplniť informáciu, či má ZŠ Dobšinského a MŠ Matušku  napojenie 
             na internet prostredníctvom optickej siete           
 
 
 
číslo: 52/2015 
 komisia  
 I. berie na vedomie 
                 žiadosť spol. BRK GROUP s.r.o, Prievidza o zriadenie vecného bremena – práva prechodu 
     pešo a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie súhlasu s vybudovaním 2 ostrovčekov 
     z vodiaceho obrubníka a súhlas s vybudovaním 2 parkovacích miest (ako náhrady za     zru-
     šené park. miesta kvôli vjazdu a ich odovzdanie do majetku mesta) 
 



     II. neodporúča MsZ 
          schváliť žiadosť spol. BRK GROUP s.r.o, Prievidza o zriadenie vecného bremena 
    III. odporúča MsZ 
           - schváliť spol. BRK GROUP, s.r.o. vybudovanie 3 parkovacích miest v lokalite určenej   
 mestom Prievidza, ktoré budú zodpovedať rozmerovým normatívom pre parkovacie miesta; 
 
          - udeliť súhlas s vybudovaním dopravného značenia obmedzujúceho státie vozidiel pred   vjaz- 
           dom k pozemku žiadateľa; 
 
         - všetky uvedené odporúčania sú podmienené s  vybudovaním viacpodlažného garážového 
 domu                
            


