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Mestská rada 18.06.2018 

Mestské zastupiteľstvo 25.06.2018 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o. 
 

Spoločnosť TSMPD, s.r.o. Prievidza, spravuje na základe nájomných a komisionárskych zmlúv 

majetok, ktorý jej bol zverený mestom za účelom zabezpečovania činností na úsekoch 

špecifikovaných v jednotlivých zmluvách. 

  

Z dôvodu rozšírenia tohto majetku o novonadobudnutý nehnuteľný majetok, v zmysle Internej 

smernice č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a podľa Zákona o majetku obcí č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predkladáme na prerokovanie návrh uznesenia. 

 

 

Mestská rada 

 

I.          berie  na vedomie 

návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií;  

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

1. Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura, 

v celkovej obstarávacej cene 13 717,78 €, 

2. MK na Lesnej ul. – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 131 008,02 

€, 

3. Spevnená plocha na Ul. A. Rudnaya č. 17 a 19, v celkovej obstarávacej cene 16 277,23 €, 

4. Spevnená plocha na Gazdovskej ul. – I. a II. Etapa, v celkovej obstarávacej cene 

105 207,32 €. 

 

II. odporúča - neodporúča MsZ  

schváliť rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok: 

 

1. Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura, 

v celkovej obstarávacej cene 13 717,78 €, 

2. MK na Lesnej ul. – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 131 008,02 

€, 

3. Spevnená plocha na Ul. A. Rudnaya č. 17 a 19, v celkovej obstarávacej cene 16 277,23 €, 

4. Spevnená plocha na Gazdovskej ul. – I. a II. Etapa, v celkovej obstarávacej cene 

105 207,32 €. 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

I.          berie  na vedomie 

návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií;  

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

1. Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura, 

v celkovej obstarávacej cene 13 717,78 €, 

2. MK na Lesnej ul. – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 131 008,02 

€, 

3. Spevnená plocha na Ul. A. Rudnaya č. 17 a 19, v celkovej obstarávacej cene 16 277,23 €, 

4. Spevnená plocha na Gazdovskej ul. – I. a II. Etapa, v celkovej obstarávacej cene 

105 207,32 €. 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Prievidza 

a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok: 

 

1. Rekonštrukcia zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura, 

v celkovej obstarávacej cene 13 717,78 €, 

2. MK na Lesnej ul. – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 131 008,02 

€, 

3. Spevnená plocha na Ul. A. Rudnaya č. 17 a 19, v celkovej obstarávacej cene 16 277,23 €, 

4. Spevnená plocha na Gazdovskej ul. – I. a II. Etapa, v celkovej obstarávacej cene 

105 207,32 €. 

 

V Prievidzi dňa 28.05.2018 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Dobrotka 

 

 

  



Mestská rada 18.06.2018 

Mestské zastupiteľstvo 25.06.2018 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o. 
 

Spoločnosť TSMPD, s.r.o. Prievidza, spravuje na základe nájomných a komisionárskych zmlúv 

majetok, ktorý jej bol zverený mestom za účelom zabezpečovania činností na úsekoch 

špecifikovaných v jednotlivých zmluvách. 

  

Z dôvodu rozšírenia tohto majetku o novonadobudnutý nehnuteľný majetok, v zmysle Internej 

smernice č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a podľa Zákona o majetku obcí č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predkladáme na prerokovanie návrh uznesenia. 

 

 

Mestská rada 

 

I.          berie  na vedomie 

návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 16, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení;  

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

1. Voľný výbeh pre psov – sídlisko Žabník, v celkovej obstarávacej cene 5 984,95 €, 

2. Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

3. Petanque ihrisko v parku Prepadliská, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

4. Detské ihrisko Hradec – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €, 

5. Detské ihrisko Veľká Lehôtka – rozšírenie a oplotenie, v celkovej obstarávacej cene 

1 911,76 €, 

6. Detské ihrisko Malá Lehôtka – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €. 

 

II. odporúča - neodporúča MsZ  

schváliť rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 16, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o: 

 

1. Voľný výbeh pre psov – sídlisko Žabník, v celkovej obstarávacej cene 5 984,95 €, 

2. Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

3. Petanque ihrisko v parku Prepadliská, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

4. Detské ihrisko Hradec – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €, 

5. Detské ihrisko Veľká Lehôtka – rozšírenie a oplotenie, v celkovej obstarávacej cene 

1 911,76 €, 

6. Detské ihrisko Malá Lehôtka – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €. 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

I.          berie  na vedomie 

návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 16, za 

účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení;  

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

1. Voľný výbeh pre psov – sídlisko Žabník, v celkovej obstarávacej cene 5 984,95 €, 

2. Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

3. Petanque ihrisko v parku Prepadliská, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

4. Detské ihrisko Hradec – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €, 

5. Detské ihrisko Veľká Lehôtka – rozšírenie a oplotenie, v celkovej obstarávacej cene 

1 911,76 €, 

6. Detské ihrisko Malá Lehôtka – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €. 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Prievidza 

a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 16, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o: 

 

1. Voľný výbeh pre psov – sídlisko Žabník, v celkovej obstarávacej cene 5 984,95 €, 

2. Petanque ihrisko v parku pred ÚPSVaR, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

3. Petanque ihrisko v parku Prepadliská, v celkovej obstarávacej cene 11 011,48 €, 

4. Detské ihrisko Hradec – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €, 

5. Detské ihrisko Veľká Lehôtka – rozšírenie a oplotenie, v celkovej obstarávacej cene 

1 911,76 €, 

6. Detské ihrisko Malá Lehôtka – rozšírenie, v celkovej obstarávacej cene 1 380,00 €. 

 

 

V Prievidzi dňa 28.05.2018 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Dobrotka 


