
Uznesenia komisie FMRRaPA 

zo dňa 17. 05. 2021                                                      

od 74 – 95 

1. Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa koncesnej 

zmluvy a s majetkom mesta podľa komisionárskych zmlúv za rok 2020 

2. Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom 

Prievidza 

3. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2020 

4. Roman Hudec, Simona Hudec, Prievidza – opakovaná žiadosť o odpustenie sankcií 

5. RIKU s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – rozšírenie distribučnej 

siete a pripojovací plynovod k stavbe „BÝVANIE NECPALY“ 

6. Northresidence s.r.o., Prievidza – žiadosť o zrealizovanie rozkopávky ul. Sklenárska 

pre novovzniknutý bytový objekt CALVIN – zmena realizácie uloženia IS 

7. Stredoslovenská distribučná, a. s., v zast. Nortresidence s.r.o. – žiadosť o zriadenie 

VB – uloženie IS k stavbe „13505 – Prievidza, ul. Sklenárska – rozšírenie NNK“ 

8. Igor Mitaš a manž. Michaela, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu 

pešo a prejazdu motorovými vozidlami 

9. D&L Events s.r.o. , Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

10. Tatiana Krasková – Almena, Tužina – žiadosť o dotáciu na nájomné a odpustenie 

časti nájomného 

11. Partricius Sova a manželka – žiadosť o kúpu časti pozemku 

12. Michal Franko – žiadosť o kúpu časti pozemku 

13. Jozef Mjartan a manželka – žiadosť o kúpu časti pozemku 

14. MV SR centrum podpory, Trenčín – žiadosť o kúpu časti pozemku 

15. Ján Mokrý a Eleonóra Mokrá, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

16. OVS Kino Baník 

17. Jozef Urminský, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku   

18. Ing. Dávid Pavlák a manž., Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie 

19. Marek Danihel, Prievidza – žiadosť o zámenu nehnuteľností 

20. Areál bývalých Zberných surovín 

21. Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 12157 Prievidza 

– Priemyselný areál – zahustenie TS“ 

22. Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – žiadosť o prerokovanie technického 

návrhu trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba P1079- Prievidza 

– Veľká Lehôtka-VN prípojka pre TS 295/ts/v.lehotka_cintorinska“ 

 

 

číslo 74/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa 

koncesnej zmluvy a s majetkom mesta podľa komisionárskych zmlúv za rok 

2020 

 

 

 

 



II. odporúča MsZ 

schváliť Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom 

podľa koncesnej zmluvy a s majetkom mesta podľa komisionárskych zmlúv za 

rok 2020 

 

III. navrhuje MsZ, 

aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia a. s.), z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – 

prednostného pripájania odberných miest – elektromerov do bytov 

a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre žiadateľov, 

podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny, by bolo zabezpečené 

Stredoslovenskou energetikou do 7 dní, a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

číslo 75/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom 

Prievidza 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované 

mestom Prievidza 

 

číslo 76/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2020 

 

 

číslo 77/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Romana Hudec  a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt Košovská 

cesta 63/4, Prievidza,  o odpustenie sankcií vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Romana Hudec a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt 

Košovská cesta 63/4, Prievidza,  o odpustenie sankcií vyplývajúcich zo Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

 

 

 

 



číslo 78/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o., so sídlom Prievidza, Clementisa 24,  IČO: 

44372205, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  

strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Veľkonecpalská 

ul.), parcela registra  E KN č. 164, ostatné plochy s výmerou 4876 m2, právo 

uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod 

k stavbe „BÝVANIE NECPALY“ na pozemkoch parc. č. 6464 a č. 6465/1. 

Predpokladaný rozsah vecného bremena je  32 m2. Ide o novostavbu 

polyfunkčného objektu. Objekt bude v sebe spájať  funkciu bývania a priestorov 

s komerčným využitím (obchod, kancelária a pod.).  Jedná sa o prízemnú 

stavbu s obytným podkrovím a jedným podzemným podlažím. Stavba obsahuje 

6 bytových jednotiek a jeden komerčný priestor (v zmysle doloženej sprievodnej 

správy a súhrnnej technickej správy) 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o., Prievidza, so sídlom Prievidza, 

Clementisa 24,  o zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych 

sietí – rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod k stavbe „BÝVANIE 

NECPALY“ na pozemkoch parc. č. 6464 a č. 6465/1, a to s odkladacou 

podmienkou vydania Rozhodnutia o umiestnení stavby   

 

 

číslo 79/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

a)žiadosť spoločnosti Northresidence s.r.o., so sídlom Prievidza, F. Madvu 

333/31,  IČO: 51193345, o  zrealizovanie rozkopávky ul. Sklenárska pre 

novovzniknutý bytový objekt Calvin. Ide o zmenu realizácie uloženia 

inžinierskych sietí – prípojku teplovodu, a to formou rozkopávky v križovaní ulíc 

Sklenárska a A. Rudnaya pre novovzniknutý bytový objekt Calvin  (stavba 

„CALVIN residence, bytový dom Prievidza“). 

 

b)informáciu o  doloženej pracovnej verzii Geometického plánu číslo 

52433927-108/2021, ktorú vyhotovil Geoskteam dňa 05.05.2021  s  vyznačením 

priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej 

časti GP ako diel 1 – 2 na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza  - 

parcela registra C KN č. 404, 418/1  v rozsahu 273 m2 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Northresidence s.r.o., so sídlom Prievidza, F. 

Madvu 333/31,  IČO: 51193345, o  zrealizovanie rozkopávky ul. Sklenárska pre 

novovzniknutý bytový objekt Calvin. 

 

 

 

 

 



číslo 80/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 
Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou Northresidence s.r.o., so sídlom  
Prievidza, F. Madvu 333/31,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza 
(Sklenárska ulica), parcela registra  C KN č. 418/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 2731 m2, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim 
prislúchajúcim ochranným pásmam, v zmysle platných právnych predpisov, za 
účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v 
ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „13505 - Prievidza - ul. 
Sklenárska - rozšírenie NNK“, v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. 

na základe Zmluvy o spolupráci Z-D-2020-001180-00 zo dňa 29.9.2020. 
Predpokladaný  rozsah  vecného  bremena  vrátane  ochranného pásma na 

parcele KN-C 418/1 je 7 m² 

 

b) informáciu, že technický návrh trasovania bol schválený MsZ uznesením č. 

44/21 zo dňa 22.02.2021 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom 

v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou Northresidence s.r.o., 

o zriadenie vecného bremena, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí 

a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, v zmysle platných právnych 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „13505 - Prievidza 

- ul. Sklenárska - rozšírenie NNK“, a to s odkladacou podmienkou, že bude 

otvorená Zmluva Memorandum o spolupráci medzi mestom Prievidza 

a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – Distribúcia 

a. s.), z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – prednostného 

pripájania odberných miest – elektromerov do bytov. Pripojenie elektromerov 

do bytov, by bolo zabezpečené Stredoslovenskou energetikou do 7 dní, a nie 

v štandardnom termíne do 30 dní 

 

 

číslo 81/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Igora Mitaša a manželky Michaely, spoločný trvalý  pobyt Prievidza,  K. 
Novackého 502/10, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza  strpieť po časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Cesta 
Vl. Clementisa),  parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 
11 307 m2, právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami k pozemku 
parc. č. 5400/105. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 86 m² 
 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Igora Mitaša a manželky Michaely, spoločný trvalý  pobyt 

Prievidza,  K. Novackého 502/10, o zriadenie vecného bremena, právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 



číslo 82/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spol. D&L Events s.r.o., Prievidza, IČO: 53229371, Sídlo: J. Kráľa 

178/28, Prievidza, o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza z parc. reg. CKN č. 

5036/1 – ostatná plocha, s výmerou 50993 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 

30 m2, nachádzajúceho sa pred prevádzkou žiadateľky na ul. J. Palárika 2 

(kaviareň s detským kútikom), za účelom zriadenia vonkajšej celoročnej  terasy 

bez stavebných úprav len s dáždnikom. K terase na trávnatej ploche majú 

záujem umiestniť detské ihrisko  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. D&L Events s.r.o., Prievidza, IČO: 53229371, Sídlo: J. 

Kráľa 178/28, Prievidza, o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, za účelom 

zriadenia vonkajšej celoročnej  terasy, bez stavebných úprav, len s dáždnikom  

 

III. neodporúča 

k terase na trávnatej ploche umiestniť detské ihrisko  

 

 

číslo 83/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416, 

o odpustenie nájomného za obdobie od 01.03.2021 do 30.04.2021, za užívanie 

nebytových priestorov s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2, nachádzajúce 

sa v budove Mestského domu, nakoľko v dôsledku šírenia Covid-19 a opatrení 

prijatých Úradom verejného zdravotníctva musela žiadateľka prevádzku 

dočasne uzavrieť a ocitla sa v zlej finančnej situácii 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 

44 789 416, o odpustenie nájomného za obdobie od 01.03.2021 do 30.04.2021, 

za užívanie nebytových priestorov s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2, 

nachádzajúce sa v budove Mestského domu, a to vo výške 50%, podľa 

podmienok poskytovaných dotácií z rozpočtu SR 

III. žiada, 

aby podmienkou schválenia žiadosti p. Kraskovej, bol uzavretý Dodatok k NZ, 

v zmysle ktorého bude žiadateľka povinná uhradiť dlžnú sumu za 

predchádzajúce obdobie 

 

 

číslo 84/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť  Patricius Sova a manželka Edita, trvalý pobyt Na kamenici 2960/18, 

Prievidza 971 01, o  kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za rodinnými 

domami na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 10652, 



pozemku parcela registra EKN č. 510/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 144 m2, (pozemok parcela registra CKN č. 8026/4, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 44 m2, pozemok parcela registra CKN č. 8026/5, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2, pozemok parcela registra CKN 

č. 8026/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2,  na záhradkárske 

účely v zmysle ÚP za cenu 10€/m2 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Patricius Sova a manželka Edita, trvalý pobyt Na kamenici 

2960/18, Prievidza 971 01, o  kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za 

rodinnými domami na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza 

III. odporúča MsZ 

schváliť predaj nehnuteľností formou OVS, zapísaných na LV č. 10652, 

nachádzajúcich sa za rodinnými domami na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza: 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/4, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 44 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/5, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 79 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/6, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 21 m2 
odčlenené Geometrickým plánom č.52433927-124/2021, vyhotoveným 

spoločnosťou   GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 

Prievidza, z pozemku parcela registra EKN č. 510/2, zastavaná plocha 

a nádvorie 413m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP s podmienkami: 

1.účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta;  
2.kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 10 €/m2;   
3.termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 

 

číslo 85/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Michala Franka, Zamútov 110, PSČ 094 15, o kúpu časti nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 10652, pozemku parcela registra E KN 

č. 1717/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 1260 m2, na účel parkovania. 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Michala Franka, Zamútov 110, PSČ 094 15, o kúpu časti 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

 

III. odporúča, 

ponúknuť žiadateľovi časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza formou nájmu ako 

užívacieho vzťahu 

 

 

 

 

 

 



číslo 86/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jozefa Mjartana a manželky Jany, spoločný trvalý pobyt Úzka ulica 

č.7, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra 

C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403  m2 , vedený na LV č. 1, na účel 

scelenia pozemku a rozšírenia prevádzky 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jozefa Mjartana a manželky Jany, spoločný trvalý pobyt 

Úzka ulica č.7, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

 

III. odporúča,  

- rokovať so žiadateľom ohľadom prístupu do PP2 

- zámenu pozemkov pod komunikáciou za jemu priľahlé pozemky, ktoré 

žiada kúpiť 

 

 

číslo 87/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, 

Jilemnického 1, Trenčín, o kúpu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza, 

zapísaných na LV č. 1, parcela registra CKN č. 559/11, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 9 m2, parcela registra CKN č. 559/9, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 77 m2 a časť z pozemku parcela registra CKN č. 559/3, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 1900m2, za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú objekty vo vlastníctve 

Ministerstva vnútra, slúžiace na výcvik služobných psov  

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory 

Trenčín, Jilemnického 1, Trenčín, o kúpu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. 

Prievidza 

 

 

číslo 88/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Mokrého a manželky Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý pobyt Ulica 
Dubová č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku z parcely registra C KN č. 6742, záhrada, v rozsahu výmery 118 m2, 
vedený na LV č. 1, na záhradkárske účely, nakoľko uvedený pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a podľa ich 
tvrdenia tento pozemok na základe zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 
užívajú od roku 1989  
 
 



II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jána Mokrého a manželky Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý 

pobyt Ulica Dubová č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza, a to s podmienkou, aby boli oslovení vlastníci priľahlých pozemkov, 

parcela registra C KN č. 6743, č. 6744, 6774 a 6770 a aby títo súhlasili 

s odpredajom časti pozemku z parcely registra C KN č. 6742 žiadateľom, p. 

Mokrému a jeho manželke 

 

číslo 89/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

            informáciu 

a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym a spoločenským   

strediskom v Prievidzi (KaSS) dňa 20.04.2021 na základe uznesenia MsZ č. 

81/21 zo dňa 29.03.2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom 

dočasne prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to:  

- nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- 
nebytové priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 924,58m2 
(foyer 361,28 m2, kinosála 404,20 m2, ostatné priestory 159,10 m2), ktoré sa 
nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník 
zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, 
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2 na kultúrno- 
spoločenské účely  

 

b) o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom 

dočasne prebytočného majetku, nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 

súťažný návrh podal:  

Marian Sič BEST, miesto podnikania: A. Rudnaya 215/32, 971 01 Prievidza, 
IČO: 43 205 771, ponuka nájomného 1 €/mesiac, na kultúrno- spoločenské 
účely, pričom tento návrh nespĺňa všetky predpísané požiadavky uvedené vo 
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.   
 

II. navrhuje, 

vyhlásiť za tých istých podmienok novú obchodnú verejnú súťaž, nakoľko p. 

Marian Sič nesplnil všetky predpísané požiadavky uvedené vo vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže 

 

číslo 90/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Urminského, trvalý pobyt Dlhá ulica 602/42 A, 971 01 Prievidza, 

o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 

č. 1859/1, zastavané plochy a nádvorie, v rozsahu výmery 85 m2, vedený na 

liste vlastníctva  č. 1, na účel zveľadenia pozemku, ochranu stavby, súpisné 

číslo 602, na pozemku parcela registra  C KN č. 1847, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľa pred vandalmi, zlodejmi, bezdomovcami a majetkovoprávne 

vyporiadanie časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza pod prístupovými 



schodmi, ktoré sú súčasťou objektu vo vlastníctve žiadateľa (objekt 

s prístupovými schodmi nadobudol žiadateľ darovacou zmluvou od otca, ktorý 

tento objekt nadobudol kúpou v roku 2008). 

 

II. odporúča MsZ 

odporúča MsZ schváliť prevod časti pozemku, za cenu v zmysle IS – 80  Zásady 

hospodárenie s majetkom mesta  ( II. pásmo nepodnikateľské účely ) t. j. 40 

€/m2, s podmienkou zarovnania odpredávaného pozemku so susednou 

parcelou  C KN č. 1848  a v prípade oplotenia by bol plot vo forme živého plotu 

 

číslo 91/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Dávida Pavláka  a manželky Mgr. Natálie Pavlákovej, 

spoločne  trvalý pobyt Klampiarska 289/9, 971 01 Prievidza, o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov zo strany Súkenníckej ulice a 

to, z parcely registra E KN č. 3226/5, ostatná plocha, vedená na LV č. 10652 (t. 

j. parcela registra  CKN č. 528/7 záhrada, na ktorú list vlastníctva nie je 

založený) a časť z parcely registra C KN č. 528/2, zastavaná plocha a nádvorie, 

vedená na LV č. 1, pozemky spolu v rozsahu výmery 70 m2, na účel 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov a záhradkárske účely. Žiadatelia 

v roku 2019 kúpili nehnuteľnosť rodinný dom aj s oplotením  a  prišli na 

skutočnosť, že parcely, ktoré boli užívané a ohradené pôvodnými vlastníkmi 

ako záhrada, sú sčasti  pozemky vo vlastníctve mesta Prievidza. Žiadatelia 

ďalej uvádzajú, že účel využitia pozemkov chcú naďalej zachovať a žiadajú 

o zohľadnenie kúpnej ceny, nakoľko v blízkosti sa nachádzajú IS s ochrannými 

pásmami a pozemky nie je možné využiť na stavebné účely. Kúpnu cenu 

žiadajú splácať vo forme splátok po dobu 4 rokov 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť predaj časti pozemkov za 50% z ceny stanovej IS – 80 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Prievidza ( II. pásmo – nepodnikateľské 
účely), teda cena 20,00 €/m2, s tým že kúpna cenu bude zaplatená 
jednorazovo, t. j. do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy  
 

číslo 92/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna ul., č. 365/19, 971 01 Prievidza, 

o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C 

KN č. 7066/1, orná pôda,  v rozsahu výmery 1 440 m2, vedený na liste 

vlastníctva  č. 1, vo vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúceho sa na Bazovej 

ulici, ktorý chce žiadateľ využiť na účel výstavby rodinného domu a zveľadenia 

pozemku, za pozemky parcely registra  C KN č. 562/31, ostatná plocha 

s výmerou 859 m2 a C KN č. 562/38, ostatná plocha s výmerou 99 m2 , vedené 

na liste vlastníctva č. 11585, v celosti spolu s výmerou 958 m2 vo vlastníctve 

žiadateľa, nachádzajúce sa v Mestskom parku (Riečna ulica), ktoré by mesto 

využilo na verejnoprospešný účel a scelenie pozemkov. Žiadateľ uvádza, že 

finančný rozdiel je ochotný doplatiť. Ďalej v žiadosti uvádza, že cez pozemky 



v jeho vlastníctve prechádza mestský chodník, pri výstavbe cyklotrasy došlo 

k poškodeniu pozemku a CVČ, ktorého zriaďovateľom je mesto Prievidza, 

usporiadalo na jeho pozemku akciu bez povolenia. Následne uvádza, že na 

pozemku v jeho vlastníctve je umiestnený pamätník a žiadateľ naň neeviduje 

žiaden právny vzťah s mestom 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna ul., č. 365/19, 971 01 

Prievidza, o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza 

 

 

číslo 93/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy, na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to: 

- objektu bývalých Zberných surovín, stavby súpisné číslo 505, nachádzajúcej sa 
na Ceste Vl. Clementisa,  pozostávajúcej z administratívnej časti a časti skladu, 
vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako Zberňa druhotných surovín, druh stavby 
20, na pozemku parcela registra  C KN č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 1 416 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN 
č. 5403, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 677 m2, pozemok vedený na 
liste vlastníctva č. 1, vrátane príslušenstva a to prípojky kanalizácie, prípojky 
nn, oplotenia, spevnených plôch, prípojky vody a vodomernej šachty; 

- pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom,  a to parcela 
registra C KN č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie, s výmerou 1 416 m2, 
zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5403, zastavané 
plochy a nádvorie, s výmerou 1 677 m2,  pozemok vedený na liste vlastníctva 
č. 1.  
Podmienky OVS:  

1) účel využitia : výstavba bytového domu v rozsahu maximálne 2 

nadzemných podlaží.   

2) kúpna cena stavby vrátane príslušenstva (prípojka kanalizácie, prípojka 

nn, oplotenie, spevnené plochy, prípojka vody a vodomerná šachta): minimálne 

vo výške 61 382,40 € (Znalecký posudok číslo 13/2019, vyhotovený 

spoločnosťou    AUDING s.r.o.). 

3) kúpna cena pozemku pod stavbou, súčasne priľahlého: minimálne vo 

výške 68 421,12€ (t.j. 48,32 €/m2, stanovené podľa Znaleckého posudku číslo 

13/2019, vyhotovený spoločnosťou AUDING . s.r.o ). 

4) termín úhrady kúpnej ceny: do 15  dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

5)  víťaz súťaže (kupujúci) bude v zmluve oboznámený, že na predávanou 

pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a že novovytvorenou parcelou  CKN 

č. 5403/1 vedie na južnej strane (od vstupu na pozemok) v pravom rohu hlavný 

kanalizačný zberač (DN 1000) – je potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle 

platných legislatívnych podmienok.  

6) víťaz súťaže sa zaväzuje rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v 

časti ,,Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“.  



 

II. odporúča MsZ 

schváliť návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, na prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to objektu bývalých Zberných surovín 
a pozemku pod stavbou s tým, že v podmienkach OVS navrhuje, z dôvodu 
irevelantnosti a neaktuálnosti vypustiť podmienku 6)   

 

 

číslo 94/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Stredoslovenská distribučná, a .s., Žilina, (v zastúpení ENData s.r.o., 

Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo), o prerokovanie technického návrhu 

trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 12157 Prievidza 

- Priemyselný areál - zahustenie TS“ s návrhom realizácie zemným VN 

káblom 

II. odporúča MsZ 

schváliť technický návrh trasovania energetických IS k investičnému zámeru 

„Stavba 12157 Prievidza - Priemyselný areál - zahustenie TS“ s návrhom 

realizácie zemným VN káblom, predložený spol. Stredoslovenská distribučná, 

a. s., Žilina, v zastúpení ENData s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo 

 

III. navrhuje MsZ, 

aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia a. s.), z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – 

prednostného pripájania odberných miest – elektromerov do bytov 

a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre žiadateľov, 

podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny, by bolo zabezpečené 

Stredoslovenskou energetikou do 7 dní a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

číslo 95/21 

komisia FMRRaPA 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení Esta plus s.r.o., 

Diviacka nová Ves 92, Diviacka Nová Ves) o prerokovanie technického návrhu 

trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba P1079 –

Prievidza - Veľká Lehôtka - VN prípojka pre TS 

295/ts/v.lehotka_cintorinska“. 

II. odporúča MsZ 
schváliť technický návrh trasovania energetických IS k investičnému zámeru 
„Stavba P1079 – Prievidza - Veľká Lehôtka-VN prípojka pre TS 
295/ts/v.lehotka_cintorinska“, predložený spol. Stredoslovenská distribučná, 
a.s., Žilina, (v zastúpení Esta plus s.r.o., Diviacka nová Ves 92, Diviacka Nová 
Ves). 

 



III. navrhuje MsZ, 

aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia a. s.), z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – 

prednostného pripájania odberných miest – elektromerov do bytov 

a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre žiadateľov, 

podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny, by bolo zabezpečené 

Stredoslovenskou energetikou do 7 dní a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 20. 05. 2021               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít,  

zo dňa  17. 05. 2021 
 

 
 
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod.           
Ukončenie zasadnutia: 15.00 hod.              
 
 
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, JUDr. Petra Hajšelová, Katarína Čičmancová, 

Helena Dadíková, Ing. Natália Svítková, Július Urík,  Ing. Marián Bielický, Bc. Viera Ďurčeková,  
 
Ospravedlnený: Ing. Milan Simušiak    
 
Prizvaní: JUDr. Ján Martiček, Ing. Richard Fodor, Ing. arch. Miroslav Kontriš, Ing. Tomáš 

Dobrotka, Ing. Petra Briatková, Ing. Erika Vašková, Ing. Natália Topáková, JUDr. Mária 

Kasalová         

Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa koncesnej 

zmluvy a s majetkom mesta podľa komisionárskych zmlúv za rok 2020 

3. Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza 

4. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2020 

5. Majetkovoprávne materiály 

6. Záver 

 

K bodu 1) 

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 

K bodu 2) 

Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa koncesnej zmluvy 

a s majetkom mesta podľa komisionárskych zmlúv za rok 2020, predložil konateľ spoločnosti 

JUDr. Ján Martiček 

Komisia uznesením č. 74/21 odporučila schváliť Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení 

s koncesným majetkom podľa koncesnej zmluvy a s majetkom mesta podľa komisionárskych 

zmlúv za rok 2020.  

Zároveň navrhla, aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s.), 

z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – prednostného pripájania odberných 

miest – elektromerov do bytov a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre 

žiadateľov, podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny, by bolo zabezpečené Stredoslovenskou 

energetikou do 7 dní, a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   



K bodu 3) 

Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza, predložil 

riaditeľ Zariadenia pre seniorov, Ing. Richard Fodor 

 

Komisia uznesením č. 75/21 odporučila schváliť Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za 

sociálne služby poskytované mestom Prievidza 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 1   

 

 

K bodu 4) 

Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2020, predložil vedúci majetkového oddelenia, Ing. 

Tomáš Dobrotka 

Komisia uznesením č. 76/21 zobrala na vedomie Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 

2020 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

K bodu 5) 

Majetkovoprávne materiály 

 

5.1. berie na vedomie žiadosť Romana Hudec  a Simony Hudec, spoločne trvalý pobyt 

Košovská cesta 63/4, Prievidza,  o odpustenie sankcií vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Komisia uznesením č. 77/21 neodporučila schváliť žiadosť Romana Hudec a Simony 

Hudec, spoločne trvalý pobyt Košovská cesta 63/4, Prievidza,  o odpustenie sankcií 

vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.2. berie na vedomie žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o., so sídlom Prievidza, Clementisa 24,  

IČO: 44372205, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 

pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Veľkonecpalská ul.), parcela registra  E KN č. 

164, ostatné plochy s výmerou 4876 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie 

distribučnej siete a pripojovací plynovod k stavbe „BÝVANIE NECPALY“ na pozemkoch parc. 

č. 6464 a č. 6465/1. Predpokladaný rozsah vecného bremena je  32 m2. Ide o novostavbu 

polyfunkčného objektu. Objekt bude v sebe spájať  funkciu bývania a priestorov s komerčným 

využitím (obchod, kancelária a pod.).  Jedná sa o prízemnú stavbu s obytným podkrovím 

a jedným podzemným podlažím. Stavba obsahuje 6 bytových jednotiek a jeden komerčný 

priestor (v zmysle doloženej sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy) 

 

Komisia uznesením č. 78/21 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o., Prievidza, 

so sídlom Prievidza, Clementisa 24,  o zriadenie vecného bremena , právo uloženia 

inžinierskych sietí – rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod k stavbe „BÝVANIE 



NECPALY“ na pozemkoch parc. č. 6464 a č. 6465/1, a to s odkladacou podmienkou vydania 

Rozhodnutia o umiestnení stavby  

  

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.3. a)žiadosť spoločnosti Northresidence s.r.o., so sídlom Prievidza, F. Madvu 333/31,  IČO: 

51193345, o  zrealizovanie rozkopávky ul. Sklenárska pre novovzniknutý bytový objekt Calvin. 

Ide o zmenu realizácie uloženia inžinierskych sietí – prípojku teplovodu, a to formou 

rozkopávky v križovaní ulíc Sklenárska a A. Rudnaya pre novovzniknutý bytový objekt Calvin  

(stavba „CALVIN residence, bytový dom Prievidza“). 

b)informáciu o  doloženej pracovnej verzii Geometického plánu číslo 52433927-108/2021, 

ktorú vyhotovil Geoskteam dňa 05.05.2021  s  vyznačením priebehu IS spolu s ochranným 

pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 – 2 na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra C KN č. 404, 418/1  v rozsahu 273 m2 

Komisia uznesením č. 79/21 neodporučila schváliť žiadosť spoločnosti Northresidence 

s.r.o., so sídlom Prievidza, F. Madvu 333/31,  IČO: 51193345, o  zrealizovanie rozkopávky ul. 

Sklenárska pre novovzniknutý bytový objekt Calvin 

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 0                      Proti: 0          Zdržal sa: 7  

  

 

5.4. a) žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 

2927/8, zastúpená spoločnosťou Northresidence s.r.o., so sídlom  Prievidza, F. Madvu 333/31,  
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Sklenárska ulica), parcela registra  C KN č. 418/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2731 m2, právo umiestnenia a uloženia inžinierskych 
sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, v zmysle platných právnych predpisov, za 
účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v ktoromkoľvek čase a 
ročnom období na stavbu „13505 - Prievidza - ul. Sklenárska - rozšírenie NNK“, v prospech 
Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci Z-D-2020-001180-00 zo 
dňa 29.9.2020.Predpokladaný  rozsah  vecného  bremena  vrátane  ochranného pásma na 
parcele KN-C 418/1 je 7 m² 

 

b) informáciu, že technický návrh trasovania bol schválený MsZ uznesením č.. 44/21 zo dňa 

22.02.2021. 

Komisia uznesením č. 80/21 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou 

Northresidence s.r.o., o zriadenie vecného bremena, právo umiestnenia a uloženia 

inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, v zmysle platných právnych 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „13505 - Prievidza - ul. Sklenárska - 

rozšírenie NNK“, a to s odkladacou podmienkou, že bude otvorená Zmluva Memorandum 

o spolupráci medzi mestom Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia a. s.), z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – 

prednostného pripájania odberných miest – elektromerov do bytov. Pripojenie elektromerov 



do bytov, by bolo zabezpečené Stredoslovenskou energetikou do 7 dní, a nie v štandardnom 

termíne do 30 dní 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.5. žiadosť Igora Mitaša a manželky Michaely, spoločný trvalý  pobyt Prievidza,  K. 
Novackého 502/10, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť po 
časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Cesta Vl. Clementisa),  parcela registra 
C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11 307 m2, právo prechodu pešo a prejazdu 
motorovými vozidlami k pozemku parc. č. 5400/105. Predpokladaný rozsah vecného bremena 
je 86 m². 

 

Komisia uznesením č. 81/21 neodporučila schváliť žiadosť Igora Mitaša a manželky 

Michaely, spoločný trvalý  pobyt Prievidza,  K. Novackého 502/10, o zriadenie vecného 

bremena, právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.6. berie na vedomie žiadosť spol. D&L Events s.r.o., Prievidza, IČO: 53229371, Sídlo: J. 

Kráľa 178/28, Prievidza, o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza z parc. reg. CKN č. 5036/1 – 

ostatná plocha, s výmerou 50993 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 30 m2, nachádzajúceho 

sa pred prevádzkou žiadateľky na ul. J. Palárika 2 (kaviareň s detským kútikom), za účelom 

zriadenia vonkajšej celoročnej  terasy bez stavebných úprav len s dáždnikom. K terase na 

trávnatej ploche majú záujem umiestniť detské ihrisko.  

 

Komisia uznesením č. 82/21 odporučila schváliť žiadosť spol. D&L Events s.r.o., Prievidza, 

IČO: 53229371, Sídlo: J. Kráľa 178/28, Prievidza, o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, za 

účelom zriadenia vonkajšej celoročnej  terasy bez stavebných úprav len s dáždnikom.  

Neodporučila k terase na trávnatej ploche umiestniť detské ihrisko.  

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 6                      Proti: 0          Zdržal sa: 1   

 

 

5.7. berie na vedomie žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 

44 789 416, o odpustenie nájomného za obdobie od 01.03.2021 do 30.04.2021 za užívanie 

nebytových priestorov s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2, nachádzajúce sa v budove 

Mestského domu, nakoľko v dôsledku šírenia Covid-19 a opatrení prijatých Úradom verejného 

zdravotníctva musela žiadateľka prevádzku dočasne uzavrieť a ocitla sa v zlej finančnej 

situácii 

 

Komisia uznesením č. 83/21 odporučila schváliť žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so 

sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416, o odpustenie nájomného za obdobie od 01.03.2021 do 

30.04.2021 za užívanie nebytových priestorov s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2, 

nachádzajúce sa v budove Mestského domu, a to vo výške 50%, podľa podmienok 

poskytovaných dotácií z rozpočtu SR. 



Žiada, aby podmienkou schválenia žiadosti p. Kraskovej, bol uzavretý Dodatok k NZ, v zmysle 

ktorého bude žiadateľka povinná uhradiť dlžnú sumu za predchádzajúce obdobie. 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.8. berie na vedomie žiadosť  Patricius Sova a manželka Edita, trvalý pobyt Na kamenici 

2960/18, Prievidza 971 01, o  kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za rodinnými domami 

na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 10652, pozemku parcela registra 

EKN č. 510/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 144 m2, (pozemok parcela 

registra CKN č. 8026/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 44 m2, pozemok parcela 

registra CKN č. 8026/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 79 m2, pozemok parcela 

registra CKN č. 8026/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 21 m2 na záhradkárske účely 

v zmysle ÚP za cenu 10€/m2. 

Komisia uznesením č. 84/21 neodporúča schváliť žiadosť Patricius Sova a manželka Edita, 

trvalý pobyt Na kamenici 2960/18, Prievidza 971 01, o  kúpu časti nehnuteľnosti nachádzajúcej 

sa za rodinnými domami na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza. 

Odporúča schváliť predaj nehnuteľností formou OVS, zapísaných na LV č. 10652, 

nachádzajúcich sa za rodinnými domami na Ulici Na kamenici v k. ú. Prievidza: 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/4, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 44 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/5, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 79 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 8026/6, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmer 21 m2 
odčlenené Geometrickým plánom č.52433927-124/2021, vyhotoveným 

spoločnosťou   GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 

Prievidza, z pozemku parcela registra EKN č. 510/2, zastavaná plocha 

a nádvorie 413m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP s podmienkami: 

1.účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta;  
2.kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 10 €/m2;   
3.termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.9. berie na vedomie žiadosť Michala Franka, Zamútov 110, PSČ 094 15, o kúpu časti 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 10652, pozemku parcela registra E KN č. 

1717/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 1260 m2, na účel parkovania. 

 

Komisia uznesením č. 85/21 neodporúča schváliť žiadosť Michala Franka, Zamútov 110, 

PSČ 094 15, o kúpu časti nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza. 

Odporúča, ponúknuť žiadateľovi časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, formou nájmu ako 

užívacieho vzťahu 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 



5.10. berie na vedomie žiadosť Ing. Jozefa Mjartana a manželky Jany, spoločný trvalý pobyt 

Úzka ulica č.7, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C 

KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403  m2 , vedený na LV č. 1, na účel scelenia pozemku 

a rozšírenia prevádzky. 

 

Komisia uznesením č. 86a/21 neodporučila schváliť žiadosť Ing. Jozefa Mjartana 

a manželky Jany, spoločný trvalý pobyt Úzka ulica č.7, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 1   

 

Komisia uznesením č. 86b/21 odporučila:  

-rokovať so žiadateľom ohľadom prístupu do PP2 

-zámenu pozemkov pod komunikáciou za jemu priľahlé pozemky, ktoré žiada kúpiť 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 1   

 

 

5.11. berie na vedomie žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory 

Trenčín, Jilemnického 1, Trenčín, o kúpu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza, 

zapísaných na LV č. 1, parcela registra CKN č. 559/11, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 9 m2, parcela registra CKN č. 559/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 77 m2 

a časť z pozemku parcela registra CKN č. 559/3, ostatná plocha v rozsahu výmery 1900m2, 

za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú objekty vo 

vlastníctve Ministerstva vnútra slúžiace na výcvik služobných psov.  

Komisia uznesením č. 87/21 neodporučila schváliť žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, Trenčín, o kúpu nehnuteľností, 

pozemkov v k. ú. Prievidza 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.12. berie na vedomie žiadosť Jána Mokrého a manželky Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý 

pobyt Ulica Dubová č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť 

pozemku z parcely registra C KN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 118 m2, vedený na LV č. 

1, na záhradkárske účely, nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a podľa ich tvrdenia tento pozemok na základe 

zmluvy o dočasnom užívaní pozemku užívajú od roku 1989.  

 

Komisia uznesením č. 88/21 odporučila schváliť žiadosť Jána Mokrého a manželky 

Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý pobyt Ulica Dubová č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to s podmienkou, aby boli oslovení vlastníci priľahlých 

pozemkov, parcela registra C KN č. 6743, č. 6744, 6774 a 6770 a aby títo súhlasili 

s odpredajom časti pozemku z parcely registra C KN č. 6742 žiadateľom, p. Mokrému a 

manželke. 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   



5.13. berie na vedomie informáciu 

a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym a spoločenským   strediskom v Prievidzi 

(KaSS) dňa 20.04.2021 na základe uznesenia MsZ č. 81/21 zo dňa 29.03.2021 o najvhodnejší 

návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. 

Prievidza, a to:  

-nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory 

v budove kina Baník Prievidza vo výmere 924,58m2 (foyer 361,28 m2, kinosála 404,20 m2, 

ostatné priestory 159,10 m2), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, 

nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 

37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2 na kultúrno- spoločenské účely.  

b) o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom dočasne 

prebytočného majetku, nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, súťažný návrh podal:  

Marian Sič BEST, miesto podnikania: A. Rudnaya 215/32, 971 01 Prievidza, IČO: 43 205 771, 
ponuka nájomného 1 €/mesiac, na kultúrno- spoločenské účely, pričom tento návrh nespĺňa 
všetky predpísané požiadavky uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.   

 
Komisia uznesením č. 89/21 navrhuje, vyhlásiť za tých istých podmienok novú obchodnú 

verejnú súťaž, nakoľko p. Marian Sič nesplnil všetky predpísané požiadavky uvedené vo 

vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.14. berie na vedomie žiadosť Jozefa Urminského, trvalý pobyt Dlhá ulica 602/42 A, 971 01 

Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 

1859/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 85 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 

1, na účel zveľadenia pozemku, ochranu stavby, súpisné číslo 602, na pozemku parcela 

registra  C KN č. 1847, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa pred vandalmi, zlodejmi, 

bezdomovcami a majetkovoprávne vyporiadanie časti pozemku vo vlastníctve mesta 

Prievidza pod prístupovými schodmi, ktoré sú súčasťou objektu vo vlastníctve žiadateľa (objekt 

s prístupovými schodmi nadobudol žiadateľ darovacou zmluvou od otca, ktorý tento objekt 

nadobudol kúpou v roku 2008) 

 

Komisia uznesením č. 90/21 odporučila schváliť prevod časti pozemku, za cenu v zmysle 

IS – 80  Zásady hospodárenie s majetkom mesta  ( II. pásmo nepodnikateľské účely ) t. j. 40 

€/m2, s podmienkou zarovnania odpredávaného pozemku so susednou parcelou  C KN č. 

1848  a v prípade oplotenia bude plot vo forme živého plotu 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

5.15. berie na vedomie žiadosť Ing. Dávida Pavláka  a manželky Mgr. Natálie Pavlákovej, 

spoločne  trvalý pobyt Klampiarska 289/9, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. 

Prievidza, časti pozemkov zo strany Súkenníckej ulice a to, z parcely registra E KN č. 3226/5, 

ostatná plocha, vedená na LV č. 10652 (t. j. parcela registra  CKN č. 528/7 záhrada, na ktorú 

list vlastníctva nie je založený) a časť z parcely registra C KN č. 528/2, zastavaná plocha 

a nádvorie, vedená na LV č. 1, pozemky spolu v rozsahu výmery 70 m2, na účel 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov a záhradkárske účely. Žiadatelia v roku 2019 



kúpili nehnuteľnosť rodinný dom aj s oplotením  a  prišli na skutočnosť, že parcely, ktoré boli 

užívané a ohradené pôvodnými vlastníkmi ako záhrada, sú sčasti  pozemky vo vlastníctve 

mesta Prievidza. Žiadatelia ďalej uvádzajú, že účel využitia pozemkov chcú naďalej zachovať 

a žiadajú o zohľadnenie kúpnej ceny, nakoľko v blízkosti sa nachádzajú IS s ochrannými 

pásmami a pozemky nie je možné využiť na stavebné účely. Kúpnu cenu žiadajú splácať vo 

forme splátok po dobu 4 rokov 
 

Komisia uznesením č. 91/21 odporučila schváliť predaj časti pozemkov,  za 50% z ceny 

stanovej IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza ( II. pásmo – 

nepodnikateľské účely)  a teda odporúčajú cenu 20,00 €/m2, s tým že kúpna cenu bude 

zaplatená naraz t. j. do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.16. berie na vedomie žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna ul., č. 365/19, 971 01 

Prievidza, o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 

7066/1, orná pôda,  v rozsahu výmery 1 440 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, vo vlastníctve 

mesta Prievidza nachádzajúceho sa na Bazovej ulici, ktorý chce žiadateľ využiť na účel 

výstavby rodinného domu a zveľadenia pozemku, za pozemky parcely registra  C KN č. 

562/31, ostatná plocha s výmerou 859 m2 a C KN č. 562/38, ostatná plocha s výmerou 99 m2, 

vedené na liste vlastníctva č. 11585, v celosti spolu s výmerou 958 m2 vo vlastníctve žiadateľa, 

nachádzajúce sa v Mestskom parku (Riečna ulica), ktoré by mesto využilo na 

verejnoprospešný účel a scelenie pozemkov. Žiadateľ uvádza, že finančný rozdiel je ochotný 

doplatiť. Ďalej v žiadosti uvádza, že cez pozemky v jeho vlastníctve prechádza mestský 

chodník, pri výstavbe cyklotrasy došlo k poškodeniu pozemku a že si CVČ, ktorého 

zriaďovateľom je mesto Prievidza, usporiadalo na jeho pozemku akciu bez povolenia. 

Následne uvádza, že na pozemku v jeho vlastníctve je umiestnený pamätník a žiadateľ naň 

neeviduje žiaden právny vzťah s mestom. 

 

Komisia uznesením č. 92/21 neodporučila schváliť žiadosť Mareka Danihela, trvalý pobyt 

Riečna ul., č. 365/19, 971 01 Prievidza, o zámenu nehnuteľností v  k. ú. Prievidza 

 

Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 1                      Proti: 0          Zdržal sa: 6   

 

 

5.17. berie na vedomie návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, na prevod prebytočného majetku mesta, 

nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to: 

-objektu bývalých Zberných surovín, stavby súpisné číslo 505, nachádzajúcej sa na Ceste Vl. 
Clementisa,  pozostávajúcej z administratívnej časti a časti skladu, vedenej na liste vlastníctva 
č. 1 ako Zberňa druhotných surovín, druh stavby 20, na pozemku parcela registra  C KN č. 
5403/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 416 m2, zameraný a odčlenený z pozemku 
parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 677 m2, pozemok 
vedený na liste vlastníctva č. 1, vrátane príslušenstva a to prípojky kanalizácie, prípojky nn, 
oplotenia, spevnených plôch, prípojky vody a vodomernej šachty; 
-pozemku pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom,  a to parcela registra C KN 
č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie, s výmerou 1 416 m2, zameraný a odčlenený z 
pozemku parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvorie, s výmerou 1 677 m2,  
pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1.  



Podmienky OVS:  

1) účel využitia : výstavba bytového domu v rozsahu maximálne 2 nadzemných podlaží.   

2) kúpna cena stavby vrátane príslušenstva (prípojka kanalizácie, prípojka nn, oplotenie, 

spevnené plochy, prípojka vody a vodomerná šachta): minimálne vo výške 61 382,40 € 

(Znalecký posudok číslo 13/2019, vyhotovený spoločnosťou    AUDING s.r.o.) , 

3) kúpna cena pozemku pod stavbou, súčasne priľahlého: minimálne vo výške 

68 421,12€ (t.j. 48,32 €/m2, stanovené podľa Znaleckého posudku číslo 13/2019, vyhotovený 

spoločnosťou AUDING . s.r.o ), 

4) termín úhrady kúpnej ceny: do 15  dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 

5)  víťaz súťaže (kupujúci) bude v zmluve oboznámený, že na predávanou pozemku sa 

nachádzajú inžinierske siete a že novovytvorenou parcelou  CKN č. 5403/1 vedie na južnej 

strane (od vstupu na pozemok) v pravom rohu hlavný kanalizačný zberač (DN 1000) – je 

potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle platných legislatívnych podmienok.  

6) víťaz súťaže sa zaväzuje rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v časti ,,Koncepcia 

rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“.  

Komisia uznesením č. 93/21 odporučila schváliť návrh mesta Prievidza na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, na prevod prebytočného 

majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to objektu bývalých Zberných surovín 

a pozemku pod stavbou s tým, že v podmienkach OVS navrhuje z dôvodu irevelantnosti 

a neaktuálnosti vypustiť podmienku 6)   

 

Prítomní: 5   

Hlasovanie: Za: 5                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

5.18 berie na vedomie žiadosť Stredoslovenská distribučná, a .s., Žilina, (v zastúpení ENData 

s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo) o prerokovanie technického návrhu trasovania 

energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 12157 Prievidza - Priemyselný areál - 

zahustenie TS“ s návrhom realizácie zemným VN káblom 

 

Komisia uznesením č. 94/21 odporučila schváliť technický návrh trasovania energetických 

IS k investičnému zámeru „Stavba 12157 Prievidza - Priemyselný areál - zahustenie TS“ 

s návrhom realizácie zemným VN káblom, predložený spol. Stredoslovenská distribučná, a. 

s., Žilina, v zastúpení ENData s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo. 

 

Zároveň navrhla, aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s.), 

z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – prednostného pripájania odberných 

miest – elektromerov do bytov a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre 

žiadateľov, podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny by bolo zabezpečené Stredoslovenskou 

energetikou do 7 dní a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 



5.19. berie na vedomie žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení Esta 

plus s.r.o., Diviacka nová Ves 92, Diviacka Nová Ves) o prerokovanie technického návrhu 

trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba P1079 –Prievidza - Veľká 

Lehôtka - VN prípojka pre TS 295/ts/v.lehotka_cintorinska“. 

 

Komisia uznesením č. 95/21 odporučila schváliť technický návrh trasovania energetických 

IS k investičnému zámeru „Stavba P1079 – Prievidza - Veľká Lehôtka-VN prípojka pre TS 

295/ts/v.lehotka_cintorinska“, predložený spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v 

zastúpení Esta plus s.r.o., Diviacka nová Ves 92, Diviacka Nová Ves). 

Zároveň navrhla, aby došlo k otvoreniu Zmluvy Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Prievidza a Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s.), 

z dôvodu vyjednania osobitných podmienok pre mesto – prednostného pripájania odberných 

miest – elektromerov do bytov a prednostného vybavenia žiadosti o pripojenie elektriny pre 

žiadateľov, podnikajúcich v areáli Priemyselného parku Západ I. v Prievidzi. Pripojenie 

elektromerov do bytov  a pripojenie elektriny by bolo zabezpečené Stredoslovenskou 

energetikou do 7 dní a nie v štandardnom termíne do 30 dní 

 

Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8                      Proti: 0          Zdržal sa: 0   

 

 

K bodu 6) 

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, ktorý všetkým 

zúčastneným poďakoval za účasť a spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 20. 05. 2021               

 



Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 17. 05. 2021 

číslo uznesenia: 74) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0    

 

číslo uznesenia: 75) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZDRŽALA SA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 1 

 

    

číslo uznesenia: 76) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0    



číslo uznesenia: 77) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

číslo uznesenia: 78) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 79) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZDRŽALA SA 

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA  

5 Ing. Natália Svítková     ZDRŽALA SA  

6 Július Urík     ZDRŽAL SA  

7 Bc. Viera Ďurčeková ZDRŽALA SA  

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZDRŽAL SA  
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 0  Proti:0       Zdržal sa: 7 

      

 



číslo uznesenia: 80) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 81) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   -- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 82) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   -- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZDRŽALA SA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 6  Proti:0       Zdržal sa: 1 

      



číslo uznesenia: 83) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   -- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 84) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 85) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0  

 



číslo uznesenia: 86a) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA  

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 1 

      

 

číslo uznesenia: 86b) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZDRŽALA SA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 1 

      

 

číslo uznesenia: 87) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      



číslo uznesenia: 88) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 89) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 90) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   -- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 0      

 



číslo uznesenia: 91) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 7  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

číslo uznesenia: 92) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZDRŽALA SA  

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA  

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZDRŽAL SA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZDRŽALA SA  

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZDRŽAL SA 
Prítomní: 7   

Hlasovanie: Za: 1  Proti:0       Zdržal sa: 6 

      

 

číslo uznesenia: 93) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   -- 

5 Ing. Natália Svítková     -- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 5   

Hlasovanie: Za: 5  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      



číslo uznesenia: 94) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

 

číslo uznesenia: 95) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 8   

Hlasovanie: Za: 8  Proti:0       Zdržal sa: 0 

      

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.                                                                                 

predseda komisie FMRRaPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

                   Prievidza, 20. 05. 2021               

 

 






