
Mestská rada 17.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo 24.06.2019 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zmien nehnuteľného majetku pre spoločnosť TSMPD s.r.o. na úseku správy 

cintorínov 

 

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 a zosúladenia evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej zmluvy 

s katastrom nehnuteľností, 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. 

 

V prípade nájomných zmlúv sa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, jedná o spôsob nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na 

skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. 

 

 

Mestská rada 

 

I. berie  na vedomie 

a) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy uzatvorenej 

medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 

1 až č. 8, na úseku prevádzky a údržby mestských cintorínov; 

Jedná sa o majetok: 

 

- Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 336,28 €, 

- Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 337,36 €, 

- Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej cene 

7 335,61 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, v celkovej obstarávacej 

cene 447 115,13 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, v celkovej 

obstarávacej cene 72 598,46 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2, ostatná plocha 

s výmerou 15 873 m2, v celkovej obstarávacej cene 142 857 €, 

 

b) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a činností 

spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov pre spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         odporúča – neodporúča MsZ  

schváliť nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 336,28 €, 

- Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 337,36 €, 
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- Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej cene 

7 335,61 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, v celkovej obstarávacej 

cene 447 115,13 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, v celkovej 

obstarávacej cene 72 598,46 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2, ostatná plocha 

s výmerou 15 873 m2, v celkovej obstarávacej cene 142 857 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva 

a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. 

f) citovaného zákona patrí aj správa a údržba obecného cintorína, za podmienok dohodnutých 

v nájomnej zmluve zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného 

za majetok cintorínov vo výške 1.00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie  na vedomie 

a) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy uzatvorenej 

medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 

1 až č. 8, na úseku prevádzky a údržby mestských cintorínov; 

Jedná sa o majetok: 

 

- Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 336,28 €, 

- Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 337,36 €, 

- Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej cene 

7 335,61 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, v celkovej obstarávacej 

cene 447 115,13 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, v celkovej 

obstarávacej cene 72 598,46 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2, ostatná plocha 

s výmerou 15 873 m2, v celkovej obstarávacej cene 142 857 €, 

 

b) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a činností 

spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov pre spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         schvaľuje - neschvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Dom rozlúčky Veľká Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 336,28 €, 

- Dom rozlúčky Malá Lehôtka - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej 

cene 7 337,36 €, 
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- Dom rozlúčky Hradec - rekonštrukcia okien a dverí, v celkovej obstarávacej cene 

7 335,61 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia Domu smútku, v celkovej obstarávacej 

cene 447 115,13 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - rekonštrukcia chodníka 4. a 5. etapa, v celkovej 

obstarávacej cene 72 598,46 €, 

- Cintorín na Mariánskej ul. - pozemok, parcela C KN č. 3093/2, ostatná plocha 

s výmerou 15 873 m2, v celkovej obstarávacej cene 142 857 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva 

a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. 

f) citovaného zákona patrí aj správa a údržba obecného cintorína, za podmienok dohodnutých 

v nájomnej zmluve zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného 

za majetok cintorínov vo výške 1.00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

 

V Prievidzi dňa 29.05.2019 

Vypracoval: Ing. Tomáš Dobrotka 

  



Mestská rada 17.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo 24.06.2019 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o. na úseku 

športového areálu I. ZŠ na Ul. S. Chalupku 

 

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. 

 

V prípade nájomných zmlúv sa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, jedná o spôsob nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na 

skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. 

 

 

Mestská rada 

 

I. berie  na vedomie 

a) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD 

s.r.o., zo dňa 07.09.2007 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, za účelom zabezpečenia 

prevádzky, údržby a správy športovísk;  

jedná sa o: 

 

- Studňu v športovom areáli ZŠ S. Chalupku, v celkovej obstarávacej cene 3 000,00 €, 

 

b) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk pre 

spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         odporúča – neodporúča MsZ  

schváliť nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Studňu v športovom areáli ZŠ S. Chalupku, v celkovej obstarávacej cene 3 000,00 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., Prievidza za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby 

a správy športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné 

úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. h) citovaného zákona patrí 

aj utvára podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, za  podmienok dohodnutých 

v Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 07.09.2007 

v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný 

a nehnuteľný majetok vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
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Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie  na vedomie 

a) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD 

s.r.o., zo dňa 07.09.2007 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, za účelom zabezpečenia 

prevádzky, údržby a správy športovísk;  

jedná sa o: 

 

- Studňu v športovom areáli ZŠ S. Chalupku, v celkovej obstarávacej cene 3 000,00 €, 

 

b) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk pre 

spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         schvaľuje - neschvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Studňu v športovom areáli ZŠ S. Chalupku, v celkovej obstarávacej cene 3 000,00 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., Prievidza za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a správy 

športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta 

pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. h) citovaného zákona patrí aj utvára podmienky 

na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, za  podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluvy 

o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 07.09.2007 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 

4, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výške 0,03 €, na dobu 

neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

 

V Prievidzi dňa 29.05.2019 

Vypracoval: Ing. Tomáš Dobrotka 

  



Mestská rada 17.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo 24.06.2019 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o. na úseku 

správy verejného osvetlenia 

 

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. 

 

V prípade nájomných zmlúv sa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, jedná o spôsob nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na 

skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. 

 

 

Mestská rada 

 

I. berie  na vedomie 

c) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Zmluvy o nájme hnuteľného  

a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 29, za 

účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia;  

jedná sa o majetok: 

 

- Prípojka VO cesty Nábr. sv. Cyrila – Cesta pod skalou (2 svetelné body), v celkovej 

obstarávacej cene 7 500,00 €, 

- Prípojka VO priechodu na Mierovom námestí pred žel. mostom, v celkovej obstarávacej 

cene 4 000,00 €, 

 

d) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku 

verejného osvetlenia pre spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         odporúča – neodporúča MsZ  

schváliť nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Prípojka VO cesty Nábr. sv. Cyrila – Cesta pod skalou (2 svetelné body), v celkovej 

obstarávacej cene 7 500,00 €, 

- Prípojka VO priechodu na Mierovom námestí pred žel. mostom, v celkovej obstarávacej 

cene 4 000,00 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných 

služieb  na úseku verejného osvetlenia, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi 

základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. g) citovaného zákona 

patrí aj správa a údržba verejného osvetlenia, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení  
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jej Dodatkov č. 1 až č. 29, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 

0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie  na vedomie 

c) návrh mesta na rozšírenie prenajatého majetku v rámci Zmluvy o nájme hnuteľného  

a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi Mestom 

Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 29, 

za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného 

osvetlenia;  

jedná sa o majetok: 

 

- Prípojka VO cesty Nábr. sv. Cyrila – Cesta pod skalou (2 svetelné body), v celkovej 

obstarávacej cene 7 500,00 €, 

- Prípojka VO priechodu na Mierovom námestí pred žel. mostom, v celkovej obstarávacej 

cene 4 000,00 €, 

 

d) informáciu, že dňa 04.06.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený 

zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných 

služieb na úseku verejného osvetlenia pre spoločnosť TSMPD s.r.o. 

 

II.         schvaľuje - neschvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku: 

 

- Prípojka VO cesty Nábr. sv. Cyrila – Cesta pod skalou (2 svetelné body), v celkovej 

obstarávacej cene 7 500,00 €, 

- Prípojka VO priechodu na Mierovom námestí pred žel. mostom, v celkovej obstarávacej 

cene 4 000,00 €, 

 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných 

služieb  na úseku verejného osvetlenia, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi 

základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. g) citovaného zákona 

patrí aj správa a údržba verejného osvetlenia, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení 

jej Dodatkov   č. 1 až č. 29, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 

0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

 

V Prievidzi dňa 29.05.2019 

Vypracoval: Ing. Tomáš Dobrotka 

  



Mestská rada 17.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo 24.06.2019 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o., na úseku správy 

miestnych komunikácií 

 

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. 14, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií; 

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

• Ul . J. Jégeho – vjazd na spevnenú plochu, v celkovej obstarávacej cene 7 914,42 €, 

• Ostrovček na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej cene 12 579,34 €, 

• Šulekova ul. č. 8-10 - spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 13 023,73 €, 

• Ul. M. Rázusa – spevnené plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. č. 17-31, 

v celkovej obstarávacej cene 414 340,57 €, 

• Pod Poliankou – rekonštrukcia mostného telesa, v celkovej obstarávacej cene 58 667,50 €, 

• Ul. energetikov pri neziskovej organizácii Nový domov – chodník, v celkovej 

obstarávacej cene 7 991,59 €, 

• Gazdovská ul. – chodník, v celkovej obstarávacej cene 6 805,56 €, 

• Gazdovská ul. – parkovacie plochy, v celkovej obstarávacej cene 14 557,87 €, 

• Gazdovská ul. – prístupová komunikácia k parkovacím plochám, v celkovej obstarávacej 

cene 38 599,66 €, 

• Ul. K. Novackého – odstavné stojisko, v celkovej obstarávacej cene 7 950,95 €, 

• Ul. S. Chalupku 17-23 – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 16 401,51 €, 

• Vnútroblok Ul. M. R. Štefánika a Tichá ul. – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej 

cene 12 301,13 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 74 693,52 €, 

• Ul. B. Bjornsona – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 76 433,42 €, 

• Východná ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

110 117,51 €, 

• Cesta V. Clementisa č. 388-252 – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 

20 834,71 €, 

• Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 

90 084,29 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

46 288,09 €, 

• Traťová ul. – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 19 347,74 €, 

• Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 21 199,58 €, 

• Ul. M. Gorkého – rekonštrukcia parkoviska, v celkovej obstarávacej cene 53 741,98 €, 
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• Spojovacia ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

25 657,42 €, 

• Cesta V. Clementisa – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

58 347,52 €, 

• Rad L. N. Tolstého – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

28 190,17 €, 

• Ul. E. M. Šoltésovej – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

80 017,59 €, 

• Mierové nám. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

44 953,52 €, 

 

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. 14, za účelom 

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

 

• Ul . J. Jégeho – vjazd na spevnenú plochu, v celkovej obstarávacej cene 7 914,42 €, 

• Ostrovček na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej cene 12 579,34 €, 

• Šulekova ul. č. 8-10 - spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 13 023,73 €, 

• Ul. M. Rázusa – spevnené plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. č. 17-31, 

v celkovej obstarávacej cene 414 340,57 €, 

• Pod Poliankou – rekonštrukcia mostného telesa, v celkovej obstarávacej cene 58 667,50 €, 

• Ul. energetikov pri neziskovej organizácii Nový domov – chodník, v celkovej 

obstarávacej cene 7 991,59 €, 

• Gazdovská ul. – chodník, v celkovej obstarávacej cene 6 805,56 €, 

• Gazdovská ul. – parkovacie plochy, v celkovej obstarávacej cene 14 557,87 €, 

• Gazdovská ul. – prístupová komunikácia k parkovacím plochám, v celkovej obstarávacej 

cene 38 599,66 €, 

• Ul. K. Novackého – odstavné stojisko, v celkovej obstarávacej cene 7 950,95 €, 

• Ul. S. Chalupku 17-23 – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 16 401,51 €, 

• Vnútroblok Ul. M. R. Štefánika a Tichá ul. – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej 

cene 12 301,13 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 74 693,52 €, 

• Ul. B. Bjornsona – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 76 433,42 €, 

• Východná ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

110 117,51 €, 

• Cesta V. Clementisa č. 388-252 – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 

20 834,71 €, 

• Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 

90 084,29 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

46 288,09 €, 

• Traťová ul. – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 19 347,74 €, 

• Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 21 199,58 €, 

• Ul. M. Gorkého – rekonštrukcia parkoviska, v celkovej obstarávacej cene 53 741,98 €, 

• Spojovacia ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

25 657,42 €, 

• Cesta V. Clementisa – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

58 347,52 €, 

• Rad L. N. Tolstého – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

28 190,17 €, 
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• Ul. E. M. Šoltésovej – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

80 017,59 €, 

• Mierové nám. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

44 953,52 €, 

 
 

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. 14, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií;  

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

• Ul . J. Jégeho – vjazd na spevnenú plochu, v celkovej obstarávacej cene 7 914,42 €, 

• Ostrovček na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej cene 12 579,34 €, 

• Šulekova ul. č. 8-10 - spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 13 023,73 €, 

• Ul. M. Rázusa – spevnené plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. č. 17-31, 

v celkovej obstarávacej cene 414 340,57 €, 

• Pod Poliankou – rekonštrukcia mostného telesa, v celkovej obstarávacej cene 58 667,50 €, 

• Ul. energetikov pri neziskovej organizácii Nový domov – chodník, v celkovej 

obstarávacej cene 7 991,59 €, 

• Gazdovská ul. – chodník, v celkovej obstarávacej cene 6 805,56 €, 

• Gazdovská ul. – parkovacie plochy, v celkovej obstarávacej cene 14 557,87 €, 

• Gazdovská ul. – prístupová komunikácia k parkovacím plochám, v celkovej obstarávacej 

cene 38 599,66 €, 

• Ul. K. Novackého – odstavné stojisko, v celkovej obstarávacej cene 7 950,95 €, 

• Ul. S. Chalupku 17-23 – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 16 401,51 €, 

• Vnútroblok Ul. M. R. Štefánika a Tichá ul. – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej 

cene 12 301,13 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 74 693,52 €, 

• Ul. B. Bjornsona – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 76 433,42 €, 

• Východná ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

110 117,51 €, 

• Cesta V. Clementisa č. 388-252 – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 

20 834,71 €, 

• Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 

90 084,29 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

46 288,09 €, 

• Traťová ul. – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 19 347,74 €, 

• Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 21 199,58 €, 

• Ul. M. Gorkého – rekonštrukcia parkoviska, v celkovej obstarávacej cene 53 741,98 €, 

• Spojovacia ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

25 657,42 €, 

• Cesta V. Clementisa – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

58 347,52 €, 

• Rad L. N. Tolstého – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

28 190,17 €, 

• Ul. E. M. Šoltésovej – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

80 017,59 €, 
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• Mierové nám. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

44 953,52 €, 

 

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. 12, za účelom zariadenia 

záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok: 

 

• Ul . J. Jégeho – vjazd na spevnenú plochu, v celkovej obstarávacej cene 7 914,42 €, 

• Ostrovček na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej cene 12 579,34 €, 

• Šulekova ul. č. 8-10 - spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 13 023,73 €, 

• Ul. M. Rázusa – spevnené plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. č. 17-31, 

v celkovej obstarávacej cene 414 340,57 €, 

• Pod Poliankou – rekonštrukcia mostného telesa, v celkovej obstarávacej cene 58 667,50 €, 

• Ul. energetikov pri neziskovej organizácii Nový domov – chodník, v celkovej 

obstarávacej cene 7 991,59 €, 

• Gazdovská ul. – chodník, v celkovej obstarávacej cene 6 805,56 €, 

• Gazdovská ul. – parkovacie plochy, v celkovej obstarávacej cene 14 557,87 €, 

• Gazdovská ul. – prístupová komunikácia k parkovacím plochám, v celkovej obstarávacej 

cene 38 599,66 €, 

• Ul. K. Novackého – odstavné stojisko, v celkovej obstarávacej ceny 7 950,95 €, 

• Ul. S. Chalupku 17-23 – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 16 401,51 €, 

• Vnútroblok Ul. M. R. Štefánika a Tichá ul. – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej 

cene 12 301,13 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 74 693,52 €, 

• Ul. B. Bjornsona – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 76 433,42 €, 

• Východná ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

110 117,51 €, 

• Cesta V. Clementisa č. 388-252 – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 

20 834,71 €, 

• Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 

90 084,29 €, 

• Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

46 288,09 €, 

• Traťová ul. – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 19 347,74 €, 

• Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 21 199,58 €, 

• Ul. M. Gorkého – rekonštrukcia parkoviska, v celkovej obstarávacej cene 53 741,98 €, 

• Spojovacia ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

25 657,42 €, 

• Cesta V. Clementisa – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

58 347,52 €, 

• Rad L. N. Tolstého – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

28 190,17 €, 

• Ul. E. M. Šoltésovej – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

80 017,59 €, 

• Mierové nám. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

44 953,52 €, 

V Prievidzi dňa 29.05.2019 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Dobrotka 

  



Mestská rada 17.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo 24.06.2019 

 

Dôvodová správa 

k návrhu zverenia novonadobudnutého majetku spoločnosti TSMPD s.r.o., na úseku správy 

verejnej zelene 

 

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. 18, za účelom 

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

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

• Detské ihrisko na Ul. J. Palárika, v celkovej obstarávacej cene 12 006, €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko na Nábrežnej ul., v celkovej obstarávacej cene 8 940,00 €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko vo vnútrobloku Banícka ul., Ul. J. Palkoviča a Ul. J. Siváka, 

v celkovej obstarávacej cene 9 048,00 €, 

• Vstupná brána do Lesoparku, v celkovej obstarávacej cene 8 930,19 €, 

• Rekonštrukcia prekážkového vybavenia vo výbehu pre psov na Ul. Ľ. Ondrejova, 

v celkovej obstarávacej cene 3 400,00 €, 

 

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. 18, za účelom 

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

 

• Detské ihrisko na Ul. J. Palárika, v celkovej obstarávacej cene 12 006, €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko na Nábrežnej ul., v celkovej obstarávacej cene 8 940,00 €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko vo vnútrobloku Banícka ul., Ul. J. Palkoviča a Ul. J. Siváka, 

v celkovej obstarávacej cene 9 048,00 €, 

• Vstupná brána do Lesoparku, v celkovej obstarávacej cene 8 930,19 €, 

• Rekonštrukcia prekážkového vybavenia vo výbehu pre psov na Ul. Ľ. Ondrejova, 

v celkovej obstarávacej cene 3 400,00 €, 

 

 

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. 18, za účelom 

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

jedná sa o nehnuteľný majetok: 

 

• Detské ihrisko na Ul. J. Palárika, v celkovej obstarávacej cene 12 006, €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko na Nábrežnej ul., v celkovej obstarávacej cene 8 940,00 €, 
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• Exteriérové fitnes ihrisko vo vnútrobloku Banícka ul., Ul. J. Palkoviča a Ul. J. Siváka, 

v celkovej obstarávacej cene 9 048,00 €, 

• Vstupná brána do Lesoparku, v celkovej obstarávacej cene 8 930,19 €, 

• Rekonštrukcia prekážkového vybavenia vo výbehu pre psov na Ul. Ľ. Ondrejova, 

v celkovej obstarávacej cene 3 400,00 €, 

 

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. 18, za účelom zariadenia 

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

 

• Detské ihrisko na Ul. J. Palárika, v celkovej obstarávacej cene 12 006, €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko na Nábrežnej ul., v celkovej obstarávacej cene 8 940,00 €, 

• Exteriérové fitnes ihrisko vo vnútrobloku Banícka ul., Ul. J. Palkoviča a Ul. J. Siváka, 

v celkovej obstarávacej cene 9 048,00 €, 

• Vstupná brána do Lesoparku, v celkovej obstarávacej cene 8 930,19 €, 

• Rekonštrukcia prekážkového vybavenia vo výbehu pre psov na Ul. Ľ. Ondrejova, 

v celkovej obstarávacej cene 3 400,00 €. 

 

 

V Prievidzi dňa 29.05.2019 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Dobrotka 


