Uznesenia komisie FMRRaPA
zo dňa 07. 10. 2021
od 164 - 177
1. Návrh zmeny výšky nájmu dodatkom č. 5, k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa
27.05.2014, uzatvorenej so spol. TSMPD s.r.o.
2. Návrh zmlúv o prenechaní do dočasného užívania stavby, o budúcej zmluve
o dočasnom užívaní stavby a o budúcom bezodplatnom odovzdaní objektov
vyvolaných investícií obchvatu mesta Prievidza
3. Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Prievidza, funkčnopriestorový blok 21-2 –
zmena funkcie z „Nezastavané územie“ ( prevažujúca časť ÚPC, plochy
poľnohospodársky využívaného územia a lesov) na „Rekreačné územie intenzívne“
4. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo – žiadosť o zriadenie VB:
-uloženie IS- kanalizačná prípojka
-prejazd motorovým vozidlom do areálu spoločnosti
5. Dalibor Kielar, Prievidza, zast. spol. SSD, a. s., Žilina – žiadosť o zriadenie VB:
-preložka vzdušnej VN siete vo Veľkej Lehôtke
6. Kúpele Bojnice, a. s. – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – elektrické vedenie
7. Dalibor Ondrčka, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – plyn
8. Ing. Eva Blažová, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS - plyn
8. Oáza pokoja s.r.o. Prievidza – žiadosť o nájom
9. BOZPO s.r.o. Prievidza – žiadosť o nájom
10. Európske investičné družstvo – žiadosť o nájom
11. Horský komposesorát – ponuka na obnovenie nájomného vzťahu
12. BOISE s. r. o. – žiadosť o usmernenie (zmluvná pokuta)
13. Slovak Estate s.r.o., Bratislava – opakovaná ponuka spoločnosti na odpredaj podielu
na pozemku

číslo 164/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
a)návrh mesta Prievidza na zmenu výšky nájomného od 01.01.2021 a nasledujúce
obdobia, vo výške 29,00 € za 1 parkovacie miesto za rok, v rámci Nájomnej zmluvy
č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4, uzatvorenej medzi
mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta
Prievidza, s. r. o., ako nájomcom. Celkové ročné nájomné bude vo výške 42 427,00
€
b)informáciu, že dňa 05.10.2021, bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta,
zverejnený zámer mesta upraviť výšku nájmu za rok 2021 a nasledujúce obdobia
v Nájomnej zmluve č. 24/2014, zo dňa 27.05.2014, uzatvorenej so spol. TSMPD
s.r.o. podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za
účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku miestnych
komunikácií.

II.

odporúča MsZ
schváliť zmenu výšky nájomného od 01.01.2021 a nasledujúce obdobia vo výške
29,00 € za 1 parkovacie miesto, za rok v rámci Nájomnej zmluvy č. 24/2014 zo dňa
27.05.2014 v znení Dodatkov č. 1až č. 4, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako
prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., ako
nájomcom. Celkové ročné nájomné bude vo výške 42 427,00 €, za účelom
zabezpečovania výkonu verejnoprospešných služieb na úseku miestnych
komunikácií, 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 miestnych komunikácií, za
podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení
jej Dodatkov č. 1 až č. 4.

číslo 165 a/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
Zmluvu o prenechaní stavby do dočasného užívania
Návrh rieši prenechanie v súčasnosti už zrealizovanej stavby „Obchvat mesta
Prievidza, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ do dočasnej správy
a údržby mestu Prievidza. Stavba je tvorená tromi stavebnými objektami – cestnou
komunikáciou, dažďovou kanalizáciou a mostným objektom cez rieku Nitra. Mesto
Prievidza bude mať následne v správe a údržbe predmetný úsek až do doby
zaradenia tejto cesty do siete ciest I. triedy, t.j. do vybudovania celého obchvatu

II.

odporúča MsZ
schváliť Návrh zmluvy o prenechaní stavby do dočasného užívania s nasledovnou
pripomienkou: doba trvania prevzatia do správy a údržby za účelom dočasného
užívania objektov stavby bude vymedzená dobudovaním 1. etapy stavby, t. j.
prepojením dvoch štátnych ciest, avšak najneskôr do 31.12.2025

číslo 165 b/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
Zmluvu o budúcej zmluve o dočasnom užívaní stavby
Návrh rieši budúce prevzatie stavby „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba
– MZ v trase budúcej I/64“ do dočasnej správy a údržby mestu po jej zrealizovaní.
Stavba je tvorená desiatimi stavebnými objektami – cestnou komunikáciou, mostom
nad nákladnou železničnou stanicou, mostom na riekou Handlovka, mostom nad
potokom Moštenica, protihlukovou stenou, kanalizáciou, čerpacou stanicou,
prípojkou NN pre čerpaciu stanicu, meteostanicou a prípojkou NN pre
meteostanicu. Mesto Prievidza bude mať následne v správe a údržbe predmetné
objekty až do doby zaradenia tejto cesty do siete ciest I. triedy, t.j. do vybudovania
celého obchvatu.

II.

odporúča MsZ
schváliť Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o dočasnom užívaní stavby s nasledovnou
pripomienkou: doba trvania prevzatia do správy a údržby za účelom dočasného
užívania objektov stavby bude vymedzená dobudovaním 1. etapy stavby, t. j.
prepojením dvoch štátnych ciest, avšak najneskôr do 31.12.2025

číslo 165 c/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
Zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných
investícií
Návrh rieši budúce trvalé prevzatie objektov vyvolaných investícií stavby „Obchvat
mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“. Vyvolané investície
tvorí osem stavebných objektov – zrušený úsek cesty na Sadovej ulici, cestná
komunikácia nahrádzajúca zrušený úsek, prístupová komunikácia k ČOV, chodník
pre záhradkársky areál, chodníky a časť okružnej križovatky na Košovskej ceste,
protihluková stena, verejné osvetlenie ciest a verejné osvetlenie chodníka. Objekty
budú prevzaté do majetku mesta po zrealizovaní.

II.

odporúča MsZ
schváliť Návrh Zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií

číslo 166/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
požiadavku na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmenu územného
plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok 21-2, zmena funkcie z
„Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC , plochy poľnohospodársky
využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné územie intenzívne“, žiadateľa DKP
SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, vlastníka pozemkov
CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU
Veľká Lehôtka

II.

odporúča
stiahnuť z rokovania požiadavku na Zmenu územného plánu mesta Prievidza z
„Nezastavané územie“ na „Rekreačné územie intenzívne“, žiadateľa DKP
SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, vlastníka pozemkov
CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU
Veľká Lehôtka s tým, aby Útvar architekta mesta predložil možnosti riešenia
zapracovania tejto zmeny do územnoplánovacej dokumentácie mesta len pre
stavby, ktoré už boli povolené stavebným úradom v r. 2016.

číslo 167/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo so
sídlom Prievidza, A. Hlinku I.437, IČO: 00169005, o zriadenie vecného
bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (lokalita Ul. T. Vansovej a Ul. A.
Hlinku), parc. registra C KN č. 2262/1, zast. plocha a nádvorie s výmerou 6607
m2 a parc. registra C KN č. 2158/14, zast. plocha a nádvorie s výmerou 200 m2
právo uloženia inžinierskych sietí – kanalizačnej prípojky , v dĺžke cca 0,75
m (Ul. T. Vansovej)
- právo prejazdu motorovým vozidlom do areálu spoločnosti COOP
JEDNOTA PRIEVIDZA (severný vjazd z Ul. T. Vansovej cca 42,6 m2 a južný
vjazd z Ul. A. Hlinku cca 21,9 m2)
Ostatné prípojky IS budú rekonštruované, resp. odstránené. Chodníky budú
uvedené do pôvodného stavu.
-

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo so
sídlom Prievidza, A. Hlinku I.437, IČO: 00169005, o zriadenie vecného
bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza
- právo uloženia inžinierskych sietí – kanalizačnej prípojky , v dĺžke cca 0,75
m (Ul. T. Vansovej),
- právo prejazdu motorovým vozidlom do areálu spoločnosti COOP
JEDNOTA PRIEVIDZA (severný vjazd z Ul. T. Vansovej cca 42,6 m2 a južný
vjazd z Ul. A. Hlinku cca 21,9 m2)

číslo 168/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Dalibora Kielar, Ul. A. H. Gavloviča, Prievidza, zast. spol.
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina, IČO:
36442151, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Veľká
Lehôtka (lokalita križovanie ulíc Hlboká a Remeselnícka), parcela registra E KN
č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2, parcela registra E KN č. 9-1221,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 a parcela registra C KN č. 85,
ostatné plochy s výmerou 80 m2, právo uloženia inžinierskych sietí a výmena
vodičov VN vedenia za účelom zníženia ochranného pásma, predpokladaný
rozsah vecného bremena je 153 m2. Ide o preložku vzdušnej VN siete vo Veľkej
Lehôtke (stavba: P1079-Prievidza-V. Lehôtka- VN prípojka pre TS
295/ts/v.lehotka_cintorinska).

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Dalibora Kielar, Ul. A. H. Gavloviča, Prievidza, zast. spol.
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina, IČO:
36442151, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Veľká
Lehôtka, právo uloženia inžinierskych sietí a výmena vodičov VN vedenia za
účelom zníženia ochranného pásma, a to za cenu v zmysle platných Zásad

číslo 169/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s., Bojnice, IČO: 31 638
694, o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita
pri rieke Nitra, Dolná piesočina), parc. registra E KN č. 2-1274, trvalý trávny
porast 207 m2, právo uloženia IS – elektrického kábla (NN rozvod) v dĺžke 14,5
m umiestneného v ryhe o šírke 963 mm, jedná sa o káble 2xAYKY3x240
k stavbe „ZDROJ ÚŽITKOVEJ VODY A VODOVOD PRE KÚPELE
A KÚPALISKO ČAJKA BOJNICE“

II.

odporúča
stiahnuť z rokovania,
z dôvodu, že v dokumentácii sa neuvádza technické riešenie spôsobu
križovania navrhovaného vedenia NN s vodným tokom Nitra (viď vyjadrenie
ÚAM)

III.

žiada
právnu kanceláriu preveriť:
-či predmetný pozemok je súčasťou predmetu vyhlásenej OVS na predaj
pozemkov v Priemyselnom parku;
-či predmetný pozemok nie je predmetom NZ uzatvorenej s RD Bukovina a
v prípade existujúceho nájmu osloviť nájomcu a upovedomiť ho o tejto
skutočnosti.

číslo 170/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Dalibora Ondrčku, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 315/26,
o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita
Bojnická cesta), parcela registra C KN č. 3860/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1485 m2, právo uloženia IS – pripojovací plynovod k stavbe
„Rodinný dom“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 2 m +
ochranné pásmo po oboch stranách

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Dalibora Ondrčku, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila
315/26, o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza, právo
uloženia IS – pripojovací plynovod k stavbe „Rodinný dom“, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 2 m + ochranné pásmo po oboch
stranách

číslo 171/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ulica 596/50,
o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita
Mariánska ulica), parcela registra C KN č. 2758/2, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 711 m2, právo uloženia IS – pripojovací plynovod k existujúcemu
rodinnému domu, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 4 m 2.
Pripojovací plynovod žiada realizovať rozkopávkou.

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ulica
596/50, o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza, IS
realizovať formou rozkopávky, za podmienok stanovených odborom SP,
výstavby a ŽP a s podmienkou vykonania kontroly rozkopávkového povolenia
a s podmienkou, že žiadateľka zabezpečí úpravu chodníka po celej jeho
šírke aspoň 0,5 m po každej strane od rozkopávky (chodník uvedie do
pôvodného stavu).

číslo 172/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 ChrenovecBrusno, IČO: 52544966, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti
mestského pozemku na Ul. J. Francisciho, parcela reg. CKN č. 4990/1, ostatná
plocha s výmerou 13718 m2, evidovaná na LV č. 1, v celkovej výmere 393 m2,
ktorá je susediaca s pozemkom parcela reg. CKN č. 5013 a prevádzkou vo
vlastníctve spoločnosti, pričom časť pozemku s výmerou 68 m2 žiadajú na účel
prevádzkovania terasy a časť pozemku s výmerou 325 m2 na účel zriadenia
a prevádzkovania certifikovaného detského ihriska na trávnatej ploche, pričom
plánujú investovať do vybudovania ihriska cca 20.000 Eur, čo je suma vrátane
úpravy plochy pod detským ihriskom.

II.

odporúča MsZ
schváliť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 ChrenovecBrusno, IČO: 52544966, nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku
s výmerou 68 m2 , na účel prevádzkovania terasy

III.

neodporúča MsZ
schváliť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 ChrenovecBrusno, IČO: 52544966, nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku
s výmerou 325m2, na účel zriadenia a prevádzkovania certifikovaného
detského ihriska na trávnatej ploche

číslo 173/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza, IČO:
36332151, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť mestského pozemku
na Šumperskej ulici z parcely reg. CKN č. 2050/5, ostatná plocha s výmerou
347 m², evidovaná na LV 1, v predpokladanej výmere 54 m². Dôvodom je
preloženie mobilného odberového miesta pre lepší prístup pre klientov, a to
z budovy postavenej na pozemku p. č. 2157/37 do budovy na pozemku p. č.
2157/8, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, pričom na časti pozemku pred
budovou novej MOM plánujú spevniť plochu (cca 20 m²) a zvyšnú časť pozdĺž
budov budú udržiavať na vlastné náklady

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza, IČO:
36332151, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, v predpokladanej výmere
54 m², z dôvodu preloženia mobilného odberového miesta, a to s podmienkou
hl. architektky mesta: „V časti pred objektom MOM odporúča dočasnú
spevnenú plochu, ktorú po skončení nájmu spoločnosť odstráni a dá do
pôvodného stavu (zeleň) a na zvyšnej časti zostane zeleň, o ktorú sa bude firma
starať. “

číslo 174/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Európskeho investičného družstva, so sídlom Dlhá ulica 426/3, IČO:
47016167, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru,
nachádzajúceho sa v nebytovej budove so súp. č. 534 na Ulici T. Vansovej,
postavenej na parcele reg. CKN č. 2214/3, zastavaná plocha a
nádvorie s výmerou 586 m2, evidovanej na LV č. 1, v ktorom sa nachádza
kotolňa s príslušenstvom. Dôvodom je, že predmetnou kotolňou je priamo
vykurovaný obytný dom, vo vlastníctve žiadateľa, postavený na susednej
parcele CKN č. 2214/4. Na predaj celej nebytovej budovy vo vlastníctve mesta
je vyhlásená OVS

II.

neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Európskeho investičného družstva, so sídlom Dlhá ulica
426/3, IČO: 47016167, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v nebytovej budove so súp. č. 534
na Ulici T. Vansovej.

číslo 175/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
a)informáciu o omeškaní spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57,
Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47 086 203, Jozef Bobok konateľ, s odstránením
vád na stavbách: prístupová cesta k obytnému domu „Obytný dom 2 x 9 b.j.,

SO 07 Terénne úpravy“, spojovací chodník, parkovisko pred a za obytným
domom „Obytný dom 2 x 9 b.j., SO 07 Terénne úpravy“, v období od 07.05.2021
do 14.07.2021
b)informáciu o výške zmluvnej pokuty 150 € za každý deň omeškania
dojednanej v čl. 5 bod 3. zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu
č. 11/19 uzavretej dňa 09.04.2019 medzi spoločnosťou BOISE s.r.o. ako
prevádzajúcim a mestom Prievidza ako nadobúdateľom, na základe ktorej
dňom podpisu zmluvy nadobudlo mesto Prievidza bezodplatne vlastnícke právo
k stavbám: prístupová cesta k obytnému domu, spojovací chodník, parkovisko
pred a za obytným domom s celkovou výmerou 506 m2 vrátane vodorovného
a zvislého dopravného značenia.
II.

odporúča MsZ
žiadosť PK o usmernenie vo veci upustenia od sankčného konania voči spol.
BOISE s.r.o. z dôvodu omeškania s odstránením vád na stavbách stiahnuť z
rokovania

III.

žiada,
osloviť odbor výstavby a ŽP so žiadosťou o vyjadrenie k otázke, ktoré vady
vznikli z titulu vadného zhotovenia diela a ktoré v dôsledku užívania diela po
podpise zmluvy, takisto k otázke, kedy tieto vady vznikli, resp. kedy sa vady
zistili, odbor výstavby má taktiež odkomunikovať so zhotoviteľom presný
dátum, kedy vady odstránil

číslo 176/21
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
opakovanú ponuku spoločnosti Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4,
Bratislava 811 02, IČO: 50 050 907 mestu Prievidza, na predaj
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka,
nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou na Strmej ulici, a to parcela
registra E KN č. 1810/1, záhrada s výmerou 99 m2, vo veľkosti 1/4
k celku, vedený na LV č. 1910. Spoluvlastnícky podiel spoločnosti predstavuje
výmeru 24,75 m2 a ponúkaná kúpna cena je 150 € (t.j. 6,06 €/m2). Spoločnosť
v žiadosti uvádza, že kúpnu zmluvu majú záujem podať do katastra
nehnuteľností z ich strany po úhrade kúpnej ceny

II.

neodporúča MsZ
schváliť ponuku spoločnosti Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4,
Bratislava 811 02, IČO: 50 050 907 mestu Prievidza, na predaj
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka,
nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou na Strmej ulici

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 12. 10. 2021

Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít,
zo dňa 07. 10. 2021

Začiatok zasadnutia: 13. 00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 16. 00 hod.
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Helena Dadíková,
Július Urík, Ing. Marián Bielický, Ing. Natália Svítková
Ospravedlnení: Bc. Viera Ďurčeková, Ing. Milan Simušiak, JUDr. Petra Hajšelová
Prizvaní: Ing. Tomáš Dobrotka, Ing. Roman Veselý, Ing. arch. Zuzana Hlinková, Ing. Petra
Briatková, Ing. Natália Topáková, JUDr. Mária Kasalová, Ing. Erika Vašková
Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie
Program rokovania:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Otvorenie
Návrh zmeny výšky nájmu dodatkom č. 5, k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo
dňa 27.05.2014, uzatvorenej so spol. TSMPD s.r.o.
Návrh zmlúv o prenechaní do dočasného užívania stavby, o budúcej zmluve
o dočasnom užívaní stavby a o budúcom bezodplatnom odovzdaní objektov
vyvolaných investícií obchvatu mesta Prievidza
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Prievidza, funkčnopriestorový blok
21-2 – zmena funkcie z „Nezastavané územie“ ( prevažujúca časť ÚPC, plochy
poľnohospodársky využívaného územia a lesov) na „Rekreačné územie
intenzívne“
Majetkovoprávne materiály
Záver

K bodu 1)
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
K bodu 2)
Návrh zmeny výšky nájmu dodatkom č. 5, k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014,
uzatvorenej so spol. TSMPD s.r.o., predložil Ing. Tomáš Dobrotka, vedúci majetkového
oddelenia
Komisia uznesením č. 164/21 odporučila schváliť zmenu výšky nájomného od 01.01.2021
a nasledujúce obdobia vo výške 29,00 € za 1 parkovacie miesto, za rok v rámci Nájomnej
zmluvy č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatkov č. 1až č. 4, uzatvorenej medzi mestom
Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., ako
nájomcom. Celkové ročné nájomné bude vo výške 42 427,00 €, za účelom zabezpečovania
výkonu verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií, 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 miestnych komunikácií, za podmienok
dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení jej Dodatkov č. 1 až č.
4.
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Zmluva o prenechaní stavby do dočasného užívania
Návrh rieši prenechanie v súčasnosti už zrealizovanej stavby „Obchvat mesta Prievidza, I.
etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ do dočasnej správy a údržby mestu Prievidza.
Stavba je tvorená tromi stavebnými objektami – cestnou komunikáciou, dažďovou kanalizáciou
a mostným objektom cez rieku Nitra. Mesto Prievidza bude mať následne v správe a údržbe
predmetný úsek až do doby zaradenia tejto cesty do siete ciest I. triedy, t.j. do vybudovania
celého obchvatu
Návrh zmluvy predložil Ing. Roman Veselý, referent pre dopravu
Komisia uznesením č. 165 a/21 odporučila schváliť Návrh zmluvy o prenechaní stavby do
dočasného užívania s nasledovnou pripomienkou: doba trvania prevzatia do správy a údržby
za účelom dočasného užívania objektov stavby bude vymedzená dobudovaním 1. etapy
stavby, t. j. prepojením dvoch štátnych ciest, avšak najneskôr do 31.12.2025
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zmluvu o budúcej zmluve o dočasnom užívaní stavby
Návrh rieši budúce prevzatie stavby „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba – MZ v trase
budúcej I/64“ do dočasnej správy a údržby mestu po jej zrealizovaní. Stavba je tvorená
desiatimi stavebnými objektami – cestnou komunikáciou, mostom nad nákladnou železničnou
stanicou, mostom na riekou Handlovka, mostom nad potokom Moštenica, protihlukovou
stenou, kanalizáciou, čerpacou stanicou, prípojkou NN pre čerpaciu stanicu, meteostanicou
a prípojkou NN pre meteostanicu. Mesto Prievidza bude mať následne v správe a údržbe
predmetné objekty až do doby zaradenia tejto cesty do siete ciest I. triedy, t.j. do vybudovania
celého obchvatu.
Návrh zmluvy predložil Ing. Roman Veselý, referent pre dopravu
Komisia uznesením č. 165 b/21 odporučila schváliť Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o
dočasnom užívaní stavby s nasledovnou pripomienkou: doba trvania prevzatia do správy
a údržby za účelom dočasného užívania objektov stavby bude vymedzená dobudovaním 1.
etapy stavby, t. j. prepojením dvoch štátnych ciest, avšak najneskôr do 31.12.2025
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
Návrh rieši budúce trvalé prevzatie objektov vyvolaných investícií stavby „Obchvat mesta
Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“. Vyvolané investície tvorí osem

stavebných objektov – zrušený úsek cesty na Sadovej ulici, cestná komunikácia nahrádzajúca
zrušený úsek, prístupová komunikácia k ČOV, chodník pre záhradkársky areál, chodníky
a časť okružnej križovatky na Košovskej ceste, protihluková stena, verejné osvetlenie ciest
a verejné osvetlenie chodníka. Objekty budú prevzaté do majetku mesta po zrealizovaní.
Návrh zmluvy predložil Ing. Roman Veselý, referent pre dopravu
Komisia uznesením č. 165 c/21 odporučila schváliť Návrh Zmluvy o budúcom
bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4)
požiadavka na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmenu územného plánu mesta
Prievidza, funkčno-priestorový blok 21-2, zmena funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca
časť ÚPC , plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné územie
intenzívne“, žiadateľa DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky,
vlastníka pozemkov CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1;
1229/1 KU Veľká Lehôtka
Komisia uznesením č. 166/21 odporučila stiahnuť z rokovania požiadavku na Zmenu
územného plánu mesta Prievidza z „Nezastavané územie“ na „Rekreačné územie intenzívne“,
žiadateľa DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, vlastníka pozemkov
CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU Veľká
Lehôtka s tým, aby Útvar architekta mesta predložil možnosti riešenia zapracovania tejto
zmeny do územnoplánovacej dokumentácie mesta len pre stavby, ktoré už boli povolené
stavebným úradom v r. 2016.
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5)
5.1. žiadosť spoločnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo so sídlom Prievidza,
A. Hlinku I.437, IČO: 00169005, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza (lokalita Ul. T. Vansovej a Ul. A. Hlinku), parc. registra C KN č. 2262/1, zast. plocha
a nádvorie s výmerou 6607 m2 a parc. registra C KN č. 2158/14, zast. plocha a nádvorie
s výmerou 200 m2
-právo uloženia inžinierskych sietí – kanalizačnej prípojky , v dĺžke cca 0,75 m (Ul. T. Vansovej)
-právo prejazdu motorovým vozidlom do areálu spoločnosti COOP JEDNOTA PRIEVIDZA
(severný vjazd z Ul. T. Vansovej cca 42,6 m2 a južný vjazd z Ul. A. Hlinku cca 21,9 m2)
Ostatné prípojky IS budú rekonštruované, resp. odstránené. Chodníky budú uvedené do
pôvodného stavu.
Komisia uznesením č. 167/21 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti COOP Jednota
Prievidza, spotrebné družstvo so sídlom Prievidza, A. Hlinku I.437, IČO: 00169005,
o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza:
-právo uloženia inžinierskych sietí – kanalizačnej prípojky, v dĺžke cca 0,75 m (Ul. T. Vansovej)
-právo prejazdu motorovým vozidlom do areálu spoločnosti COOP JEDNOTA PRIEVIDZA
(severný vjazd z Ul. T. Vansovej cca 42,6 m2 a južný vjazd z Ul. A. Hlinku cca 21,9 m2)

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.2.
žiadosť Dalibora Kielar, Ul. A. H. Gavloviča, Prievidza, zast. spol. Stredoslovenská distribučná,
a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina, IČO: 36442151, o zriadenie vecného bremena
na časti pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka (lokalita križovanie ulíc Hlboká a
Remeselnícka), parcela registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2, parcela
registra E KN č. 9-1221, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 m2 a parcela registra C
KN č. 85, ostatné plochy s výmerou 80 m2, právo uloženia inžinierskych sietí a výmena vodičov
VN vedenia za účelom zníženia ochranného pásma, predpokladaný rozsah vecného bremena
je 153 m2. Ide o preložku vzdušnej VN siete vo Veľkej Lehôtke (stavba: P1079-Prievidza-V.
Lehôtka- VN prípojka pre TS 295/ts/v.lehotka_cintorinska).
Komisia uznesením č. 168/21 odporučila schváliť žiadosť Dalibora Kielar, Ul. A. H.
Gavloviča, Prievidza, zast. spol. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010
47, Žilina, IČO: 36442151, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Veľká
Lehôtka, právo uloženia inžinierskych sietí a výmena vodičov VN vedenia za účelom zníženia
ochranného pásma, a to za cenu v zmysle platných Zásad
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.3.
žiadosť spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s., Bojnice, IČO: 31 638 694, o zriadenie vecného
bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita pri rieke Nitra, Dolná piesočina), parc.
registra E KN č. 2-1274, trvalý trávny porast 207 m2, právo uloženia IS – elektrického kábla
(NN rozvod) v dĺžke 14,5 m umiestneného v ryhe o šírke 963 mm, jedná sa o káble
2xAYKY3x240 k stavbe „ZDROJ ÚŽITKOVEJ VODY A VODOVOD PRE KÚPELE
A KÚPALISKO ČAJKA BOJNICE“
Komisia uznesením č. 169/21 odporučila žiadosť spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s., Bojnice
stiahnuť z rokovania z dôvodu, že v dokumentácii sa neuvádza technické riešenie spôsobu
križovania navrhovaného vedenia NN s vodným tokom Nitra (viď vyjadrenie ÚAM). Zároveň
žiada právnu kanceláriu preveriť:
-či predmetný pozemok je súčasťou predmetu vyhlásenej OVS na predaj pozemkov
v Priemyselnom parku;
-či predmetný pozemok nie je predmetom NZ uzatvorenej s RD Bukovina a v prípade
existujúceho nájmu osloviť nájomcu a upovedomiť ho o tejto skutočnosti.

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.4.
žiadosť Dalibora Ondrčku, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 315/26, o zriadenie
vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita Bojnická cesta), parcela registra
C KN č. 3860/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1485 m2, právo uloženia IS –

pripojovací plynovod k stavbe „Rodinný dom“, pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena je 2 m + ochranné pásmo po oboch stranách
Komisia uznesením č. 170/21 odporučila schváliť žiadosť Dalibora Ondrčku, trvalý pobyt
Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 315/26, o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k.
ú. Prievidza, právo uloženia IS – pripojovací plynovod k stavbe „Rodinný dom“, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 2 m + ochranné pásmo po oboch stranách
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.5.
žiadosť Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ulica 596/50, o zriadenie
vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Prievidza (lokalita Mariánska ulica), parcela
registra C KN č. 2758/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 711 m2, právo uloženia IS –
pripojovací plynovod k existujúcemu rodinnému domu, pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena je 4 m2. Pripojovací plynovod žiada realizovať rozkopávkou.
Komisia uznesením č. 171/21 odporučila schváliť žiadosť Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt
Prievidza, Mariánska ulica 596/50, o zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú.
Prievidza, IS realizovať formou rozkopávky, za podmienok stanovených odborom SP,
výstavby a ŽP a s podmienkou vykonania kontroly rozkopávkového povolenia a
s podmienkou, že žiadateľka zabezpečí úpravu chodníka po celej jeho šírke aspoň 0,5 m po
každej strane od rozkopávky (chodník uvedie do pôvodného stavu).
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.6.
žiadosť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 Chrenovec-Brusno, IČO:
52544966, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ul. J.
Francisciho, parcela reg. CKN č. 4990/1, ostatná plocha s výmerou 13718 m2, evidovaná na
LV č. 1, v celkovej výmere 393 m2, ktorá je susediaca s pozemkom parcela reg. CKN č. 5013
a prevádzkou vo vlastníctve spoločnosti, pričom časť pozemku s výmerou 68 m2 žiadajú na
účel prevádzkovania terasy a časť pozemku s výmerou 325 m2 na účel zriadenia
a prevádzkovania certifikovaného detského ihriska na trávnatej ploche, pričom plánujú
investovať do vybudovania ihriska cca 20.000 Eur, čo je suma vrátane úpravy plochy pod
detským ihriskom.
Komisia uznesením č. 172/21 odporučila schváliť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o.,
Chrenovec 283, 972 32 Chrenovec-Brusno, IČO: 52544966, nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časti pozemku s výmerou 68 m2 , na účel prevádzkovania terasy.
Neodporučila schváliť spoločnosti Oáza pokoja s.r.o., Chrenovec 283, 972 32 ChrenovecBrusno, IČO: 52544966, nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku s výmerou
325m2, na účel zriadenia a prevádzkovania certifikovaného detského ihriska na
trávnatej ploche
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.7.
žiadosť spoločnosti BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, Prievidza, IČO: 36332151, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť mestského pozemku na Šumperskej ulici z parcely reg.
CKN č. 2050/5, ostatná plocha s výmerou 347 m², evidovaná na LV 1, v predpokladanej
výmere 54 m². Dôvodom je preloženie mobilného odberového miesta pre lepší prístup pre
klientov, a to z budovy postavenej na pozemku p. č. 2157/37 do budovy na pozemku p. č.
2157/8, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, pričom na časti pozemku pred budovou novej MOM
plánujú spevniť plochu (cca 20 m²) a zvyšnú časť pozdĺž budov budú udržiavať na vlastné
náklady
Komisia uznesením č. 173/2021 odporučila schváliť žiadosť spoločnosti BOZPO s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, Prievidza, IČO: 36332151, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
v predpokladanej výmere 54 m², z dôvodu preloženia mobilného odberového miesta, a to s
podmienkou hl. architektky mesta: „V časti pred objektom MOM odporúča dočasnú spevnenú
plochu, ktorú po skončení nájmu spoločnosť odstráni a dá do pôvodného stavu (zeleň) a na
zvyšnej časti zostane zeleň, o ktorú sa bude firma starať “
Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.8.
žiadosť Európskeho investičného družstva, so sídlom Dlhá ulica 426/3, IČO: 47016167,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru, nachádzajúceho sa
v nebytovej budove so súp. č. 534 na Ulici T. Vansovej, postavenej na parcele reg. CKN č.
2214/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 586 m2, evidovanej na LV č. 1, v ktorom sa
nachádza kotolňa s príslušenstvom. Dôvodom je, že predmetnou kotolňou je priamo
vykurovaný obytný dom, vo vlastníctve žiadateľa, postavený na susednej parcele CKN č.
2214/4. Na predaj celej nebytovej budovy vo vlastníctve mesta je vyhlásená OVS
Komisia uznesením č. 174/2021 neodporučila schváliť žiadosť Európskeho investičného
družstva, so sídlom Dlhá ulica 426/3, IČO: 47016167, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
časti nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v nebytovej budove so súp. č. 534 na Ulici T.
Vansovej.
Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.9.
a)informáciu o omeškaní spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod
Vtáčnikom, IČO: 47 086 203, Jozef Bobok konateľ, s odstránením vád na stavbách: prístupová
cesta k obytnému domu „Obytný dom 2 x 9 b.j., SO 07 Terénne úpravy“, spojovací chodník,
parkovisko pred a za obytným domom „Obytný dom 2 x 9 b.j., SO 07 Terénne úpravy“,
v období od 07.05.2021 do 14.07.2021
b)informáciu o výške zmluvnej pokuty 150 € za každý deň omeškania dojednanej v čl. 5 bod
3. zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu č. 11/19 uzavretej dňa 09.04.2019
medzi spoločnosťou BOISE s.r.o., ako prevádzajúcim a mestom Prievidza ako
nadobúdateľom, na základe ktorej dňom podpisu zmluvy nadobudlo mesto Prievidza
bezodplatne vlastnícke právo k stavbám: prístupová cesta k obytnému domu, spojovací
chodník, parkovisko pred a za obytným domom s celkovou výmerou 506 m2 vrátane
vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Komisia uznesením č. 175/21 odporučila žiadosť PK o usmernenie vo veci upustenia od
sankčného konania voči spol. BOISE s.r.o. z dôvodu omeškania s odstránením vád
na stavbách stiahnuť z rokovania.
Žiada, osloviť odbor výstavby a ŽP o vyjadrenie k otázke, ktoré vady vznikli z titulu vadného
zhotovenia diela a ktoré v dôsledku užívania diela po podpise zmluvy, takisto k otázke, kedy
tieto vady vznikli, resp. kedy sa vady zistili, odbor výstavby má taktiež odkomunikovať so
zhotoviteľom presný dátum, kedy vady odstránil
Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.10.
opakovaná ponuka spoločnosti Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava 811 02,
IČO: 50 050 907 mestu Prievidza, na predaj spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka, nachádzajúceho sa pod miestnou
komunikáciou na Strmej ulici, a to parcela registra E KN č. 1810/1, záhrada s výmerou 99 m2,
vo veľkosti 1/4 k celku, vedený na LV č. 1910. Spoluvlastnícky podiel spoločnosti predstavuje
výmeru 24,75 m2 a ponúkaná kúpna cena je 150 € (t.j. 6,06 €/m2). Spoločnosť v žiadosti
uvádza, že kúpnu zmluvu majú záujem podať do katastra nehnuteľností z ich strany po úhrade
kúpnej ceny
Komisia uznesením č. 176/2021 neodporučila schváliť ponuku spoločnosti Slovak Estate
s.r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava 811 02, IČO: 50 050 907 mestu Prievidza, na predaj
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka, nachádzajúceho
sa pod miestnou komunikáciou na Strmej ulici
Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 12. 10. 2021

Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 07. 10. 2021
číslo uznesenia: 164)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

číslo uznesenia: 165a)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

číslo uznesenia: 165b)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

číslo uznesenia: 165c)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

číslo uznesenia: 166)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 167)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

Prítomní:
Hlasovanie: Za:

Proti:

Zdržal sa:

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

číslo uznesenia: 168)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

číslo uznesenia: 169)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 170)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 171)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za:6

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 172)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní:
Hlasovanie: Za:

Proti:

Zdržal sa:

číslo uznesenia: 173)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

Prítomní: 6
Hlasovanie: Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

ZA
-ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA

číslo uznesenia: 174)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
--ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 175)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
--ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

číslo uznesenia: 176)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa:0

ZA
--ZA
ZA
ZA
--ZA

číslo uznesenia: 177)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
--ZA
ZA
ZA
--ZA

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 12. 10. 2021

