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Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa
programového
rozpočtu za obdobie I.-VI./2014
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
Informatívna správa o činnosti SMMP, s.r.o. o plnení zmluvy o výkone správy
hnuteľného a nehnuteľného majetku, mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva
v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov a komisionárskej zmluvy
za I. polrok 2014
Informatívna správa o činnosti Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2014
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o. o zvýšenie základného imania
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby
mesta Prievidza za obdobie I.-VI./2014
Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa
mesta
Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza-Bojnice“
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o. o predaj bytu č. 23 na Ul. M. Hodžu formou OVS
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o zámenu pozemkov
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o kúpu pozemku
Žiadosť Romana Borovičku o kúpu časti pozemku
Žiadosť Miloša Chlpeka o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zmenu účelu stavby
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zrušenie predkupného práva
Žiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., Lazany o kúpu nehnuteľnosti, zdravotného strediska –
na Ul. M. Gorkého a pozemku pod stavbou
Žiadosť Romana Repáča a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Aleny Flimelovej o kúpu pozemku
Žiadosť Diany Mellovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť Augustína Borku o kúpu časti pozemku
Žiadosť Jozefa Petráša o kúpu časti pozemku
Ponuka Ing. Jozefa Cibuľku na kúpu pozemku
Žiadosť Mgr. Zlatici Donovalovej o kúpu časti pozemku, príp. zámenu pozemku
Ponuka spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na kúpu časti pozemku
Ponuka Štefana Hrubého na kúpu pozemku v intraviláne mesta
Návrh odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na
majetkovoprávne vysporiadanie troch mostných telies
Požiadavka odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP
na usporiadanie pozemkov – cyklotrasy medzi mestami Prievidza - Bojnice
Žiadosť spol. STAJOZ, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Juraja Pažického o nájom časti pozemku
Žiadosť Lenky Hrabovskej o nájom časti pozemku
Žiadosť Jozefa Ziaťka o nájom časti pozemku
Žiadosť Juraja Kantora o nájom časti pozemku
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Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu o zníženie kúpnej ceny a o zmenu podmienok
v rozsahu zamerania pozemku
Žiadosť Richarda Vardžíka o predĺženie lehoty na začatie výstavby a neuplatnenie
postupu v zmysle čl. VIII. Bod 2 KZ č. 46/12
Žiadosť Ľudmily Slaninovej o prehodnotenie kúpnej ceny
Žiadosť spol. WERCO SK, spol. s r. o. o zriadenie vecného bremena (umiestnenie
optického kábla do chráničky do zeme realizovanej spoločnosťou DSI DATA, s.r.o.)
Žiadosť RNDr. Juríka Tomislava CSc., v zastúpení spol. AZ REAL PD, s.r.o.
o zriadenie vecného bremena (uloženie IS – prípojky plynu pre stavbu „Novostavba
polyfunkčného objektu Prievidza“ na Nábrežnej ul. pri VÚP, a.s., Prievidza
Žiadosť Romana Repáča a manž. o zriadenie vecného bremena (uloženie IS
a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu
s vybudovaním prístupovej komunikácie
Žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie
Žiadosť Ing. Moniky Dérerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie
Žiadosť Gymnázia V.B.N. Prievidza, o prenájom časti parkoviska
Žiadosť neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ, n. o. o nájom pozemku na účel
výstavby detského ihriska

číslo: 27/2014
komisia
I. berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovaciu
programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2014
II. odporúča MsZ
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovaciu
programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2014 vziať na vedomie

správu

správu

číslo: 28/2014
komisia
I. berie na vedomie
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
II. odporúča MsZ
schváliť Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
číslo: 29/2014
komisia
I. berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti SMMP, s.r.o. o plnení zmluvy o výkone správy
hnuteľného a nehnuteľného majetku, mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva
v súvislosti s odpredajom
bytov a nebytových priestorov a komisionárskej zmluvy
za I. polrok 2014
II. odporúča MsZ
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Informatívnu správu o činnosti SMMP, s.r.o. o plnení zmluvy o výkone správy
hnuteľného a nehnuteľného majetku, mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva
v súvislosti s odpredajom
bytov a nebytových priestorov a komisionárskej zmluvy
za I. polrok 2014 vziať na vedomie s nasledovnou pripomienkou: v správe uvádzať aj
porovnanie ekonomiky spoločnosti s ekonomikou za predchádzajúce obdobie
číslo: 30/2014
komisia
I. berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2014
II. odporúča MsZ
Informatívnu správu o činnosti Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2014 vziať na vedomie
číslo: 31/2014
komisia
I. berie na vedomie
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o. o zvýšenie základného imania
II. odporúča MsZ
schváliť Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o. o zvýšenie základného imania
číslo: 32/2014
komisia
I. berie na vedomie
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby
mesta Prievidza za obdobie I.-VI./2014
II. odporúča MsZ
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické
služby mesta Prievidza za obdobie I.-VI./2014 vziať na vedomie
číslo: 33/2014
komisia
I. berie na vedomie
Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014
II. odporúča MsZ
Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014 vziať na vedomie
číslo: 34/2014
komisia
I. berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa
mesta
II. odporúča MsZ
schváliť Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta
číslo: 35/2014
komisia
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I.

berie na vedomie
Zmluvu o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice“
II. odporúča MsZ
schváliť Zmluvu o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice“
číslo: 36/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spol. SMMP, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. T. Vansovej 24, o predaj bytu č.
1/23 na Ul. M. Hodžu formou OVS
II. odporúča MsZ
schváliť predaj bytu č. 1/23 na Ul. M. Hodžu formou OVS za cenu podľa znaleckého
posudku
číslo: 37/2014
komisia
I. berie na vedomie
protinávrh MV SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, Trenčín vo veci
prenájmu pozemkov parcela registra C KN č. 1944/1 s výmerou 186 m2 ostatné
plochy a parcela registra C KN č. 1944/20 s výmerou 174 m2 ostatné plochy, slúžiace
ako parkovisko MV SR, na zámenu predmetných pozemkov v k. ú. Prievidza
Ide o
nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve MV SR:
1. pozemok parcela registra C KN č. 1218/2, ostatné plochy s výmerou 1 109 m2,
nachádzajúci sa pred budovou bývalej „Odborovej rady v Prievidzi“ na Ul. J. Murgaša,
zapísaného na LV č. 8790;
2. pozemok parcela registra C KN č. 5324/5, ostatné plochy s výmerou 169 m2,
nachádzajúci sa v Prievidzi na sídlisku Kopanice, Ulica V. Clementisa za pivárňou,
zapísaného na LV č. 8790;
3. pozemok parcela registra C KN č. 3666/3, ostatné plochy s výmerou 3 789 m2,
nachádzajúci sa pred budovou Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi na
Vápenickej ulici, ktorého časť je možné odčleniť geometrickým plánom (LV č. 8570).
Pre mesto Prievidza navrhnuté pozemky nie sú využiteľné, preto ako predmet
zámeny pozemkov navrhuje mesto zameniť parcelu registra C KN č. 1944/1
s výmerou 186 m2 ostatné plochy a parcelu registra C KN č. 1944/20 s výmerou
174 m2 ostatné plochy, za časť parcely registra C KN č. 1944/2, ostatné plochy s
výmerou 499 m2 vo vlastníctve MV SR a tým rozšíriť parkovisko mesta.
II. neodporúča MsZ
schváliť zámenu pozemkov navrhnutých MV SR, Centrum podpory Trenčín;
odporúča MsZ
predmetné pozemky vo vlastníctve mesta zameniť za pozemok časť parcely č.
1944/2
číslo: 38/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, o kúpu pozemku parcely
registra C KN č. 2670/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 430 m2 vo
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vlastníctve mesta Prievidza, ktorá okrem iného slúži ako vjazd do garáží Okresného
úradu Prievidza, Medzibriežkova 2
II. neodporúča MsZ
schváliť predaj pozemku
číslo: 39/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Romana Borovičku, Malonecpalska 1317/32 A, Prievidza, o kúpu časti
pozemku, parc. č. 3977/6, v rozsahu výmery 130 m2, na účel rozšírenia detského
ihriska. Nakoľko na uvedenej časti pozemku sa nachádza vedenie verejného
osvetlenia, TSMP, s.r.o. v prípade odpredaja žiada zriadiť vecné bremeno
II. neodporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku, komisia žiada k predmetnej žiadosti doplniť stanovisko
VVO č. 3
číslo: 40/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Miloša Chlpeka, trvalý pobyt I. Krasku 693/45, Prievidza, o kúpu časti
pozemku, parc. č.
4815/19 v k.ú. Prievidza, vedený v katastri ako ostatné plochy
a mestská zeleň. Žiadateľ uvedený pozemok využíva ako prístupovú cestu
k domu a parkovacie miesto, pričom sa stará o jeho zimnú a letnú údržbu
II. neodporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku, komisia žiada k predmetnej žiadosti doplniť stanovisko
VVO č. 3
číslo: 41/2014
komisia
I. berie na vedomie
opätovnú žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o., Cesta Vl. Clementisa 63/A, Prievidza o zmenu
účelu stavby na polyfunkčný objekt, s podmienkou predaja mestu Prievidza –
pozemok v k.ú. Prievidza, časť z parc. č. 5400/38, s výmerou 19m2, na rozšírenie
budúcej prístupovej komunikácie, a to za rovnakú cenu, za akú pozemok nadobudla
spločnosť Z-Plus, s.r.o., Prievidza KZ č. 57/2004 zo dňa 15. 7. 2005
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zmenu účelu stavby na polyfunkčný objekt
číslo: 42/2014
komisia
I. berie na vedomie
opätovnú žiadosť spol. Z - Plus, s.r.o., Cesta Vl. Clementisa 63/A, Prievidza o sňatie
ťarchy predkupného práva mesta Prievidza z časti parcely 5400/38, ktorá nebude
predmetom spätného predaja a taktiež z parciel 5402/4 a 5402/5 v majetku
spoločnosti Z-Plus, s.r.o. a zároveň žiada o zachovanie vjazdu na pozemok
z plánovanej obslužnej komunikácie na Ul. Vysočana
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zrušenie predkupného práva
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číslo: 43/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s r. o. Lazany 255,
o odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - zdravotného strediska na Ul.M.
Gorkého č. 1, Prievidza, za cenu Znaleckého posudku č. 166/2013, vypracovaného
znalcom Ing. Jurkovičom a pozemku pod stavbou parc. č. 5343
II. neodporúča MsZ
schváliť predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - zdravotného strediska na Ul. M.
Gorkého s pozemkami pod stavbou pre spoločnosť CIBAMED, s.r.o;
odporúča MsZ
vyhlásiť OVS na nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – zdravotného strediska na Ul. M.
Gorkého s pozemkami pod stavbou za cenu znaleckého posudku vypracovaného
znalcom Ing. Jurkovičom, s podmienkou zachovania doterajšieho účelu využitia
číslo: 44/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Romana Repáča a manž. Aleny Repáčovej, trvalý pobyt I. Bukovčana 833/27,
Prievidza, o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza, časť z parcely 7066/1 vo výmere
približne 116 m2, za účelom rozšírenia predzáhradky, pričom odkúpením predmetnej
časti pozemku by bola zachovaná línia so susedmi ulice
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku podľa Pravidiel
číslo: 45/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Aleny Flimelovej, trvalý pobyt ul. Jaseňová 421/15, Prievidza o kúpu pozemku
– parcely č. 8135/59 susediacou s parcelou, ktorej je vlastníčkou. Pozemok je
zanedbaný, nikto sa nestará o jeho údržbu, pričom žiadateľka má záujem parcelu
využívať na záhradkárske účely
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku s podmienkou zachovania chodníka podľa Pravidiel
číslo: 46/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Diany Mellovej,trvalý pobyt Banícka 14/10, Prievidza o kúpu časti pozemku v
k.ú. V. Lehôtka, parcela č.554/6, v rozsahu výmery 12 m2 , ktorá sa nachádza pred jej
nehnuteľnosťou
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku
číslo: 47/2014
komisia
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I.

berie na vedomie
žiadosť Augustína Borku, trvalý pobyt Podhorská 103, Prievidza o kúpu časti
pozemku 553/5 v rozsahu výmery 20 m2, ktorý zrovnal so svojim pozemkom, oplotil
a chce ho ako využívať ako súčasť svojho dvora
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku podľa Pravidiel
číslo: 48/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Jozefa Petráša a manž. Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Školská ul. 15,
Prievidza, o kúpu časti pozemku, novovytvorenej parcely č. 872/6 v rozsahu
výmery 59 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 872/1 v rozsahu
výmery 272 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Veľká Lehôtka, bezprostredne susediacej
s priľahlým pozemkom ich domu. O časť novovytvorenej parcely sa dlhodobo starali
a majú záujem zväčšiť si svoj pozemok s následným vybudovaním plota a výsadbou
okrasných záhonov a drevín
II. odporúča MsZ
schváliť predaj časti pozemku s podmienkou súhlasného stanoviska všetkých
vlastníkov priľahlých nehnuteľností
číslo: 49/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ing. Jozefa Cibuľku, trvalý pobyt Ružová 10, Handlová, na zvýšenie kúpnej
ceny pozemku v k.ú. Prievidza, parc. č. 664, nachádzajúci sa v lokalite Dlhá ulica –
v parku Skotňa. Za pozemok parc. č. 2529 bola uznesením MsZ zo dňa 26. 2. 2013
schválená kúpna cena 5 €/m2 a za pozemok parc. č. 664 kúpna cena 2 €/m2. Vlastník
pozemku s touto cenou nesúhlasí a žiada tiež kúpnu cenu 5 €/m2
II. odporúča MsZ
schváliť kúpnu cenu pozemku 5 €/m2
číslo: 50/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Mgr. Zlatice Donovalovej, trvalý pobyt Lúčna ul. 151/39, Prievidza, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely 6277/3 zastavané plochy a nádvoria,
v rozsahu výmery 60 m2, prípadne o zámenu E KN č. parcely 1-124/1,1-124/2,
v rozsahu výmery 23 m2, ktoré mesto užíva ako cestu resp. chodník a zvyšnú
výmeru doplatí mestu Prievidza.
II. neodporúča MsZ
schváliť predaj pozemku
odporúča MsZ
- schváliť nájom časti z parcely č. 6277/3 v rozsahu výmery 60 m2 za symbolickú cenu
nájmu 1 €
- schváliť návrh mesta zobrať do nájmu od Mgr. Zlatici Donovalovej pre mesto
Prievidza časť parciel registra E KN č. 1-124/1,1-124/2, v rozsahu výmery 23 m2,
na ktorých sa nachádzajú spevnené plochy chodníka a cesty vo vlastníctve
mesta, za symbolické 1 €
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číslo: 51/2014
komisia
I. berie na vedomie
ponuku spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na odpredaj časti pozemku, parc. č. 3249/2,
zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu výmery cca 2 300 m2 s tým, že k obslužnej
komunikácii (za budovou Elektriku) spájajúcu Dlhú a Mariánsku ulicu, by bolo
zriadené vecné bremeno – právo bezplatného časovo neobmedzeného prechodu a
prejazdu osobnými a dodávkovými vozidlami vlastníka a nájomcov Elektriku k časti
parc. č. 3249/2, ktorá zostane vo vlastníctve spoločnosti a z ktorej bude vytvorené
parkovisko pre vlastníka a nájomcov Elektriku. Požadovaná cena za predaj
pozemkov je 150 €/m2 + DPH s tým, že polovica kúpnej ceny by bola zaplatená v deň
podpísania zmluvy a druhá polovica by bola zaplatená do dvoch rokov od podpísania
kúpnej zmluvy, alebo by bola započítaná s budúcou daňou z nehnuteľností, ktoré
spoločnosť platí mestu Prievidza. Predaj len tej časti parcely č. 3249/8, zastavaná
plocha a nádvorie, ktorá by spájala Dlhú a Mariánsku ulicu a ponechanie
zostávajúcej časti predmetnej parcely vo vlastníctve spoločnosti neprichádza do
úvahy, pretože by to úplne znemožnilo podnikateľský zámer spoločnosti, ktorý pri
mala pri kupovaní predmetnej nehnuteľnosti
II. neodporúča MsZ
schváliť ponuku spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na odpredaj časti pozemku v rozsahu
výmery cca 2 300 m2, komisia žiada k predmetnej
žiadosti
doložiť
stanovisko
dopravnej komisie
číslo: 52/2014
komisia
I. berie na vedomie
ponuku Štefana Hrubého, trvalý pobyt Dobšinského 14/11, Prievidza, na predaj
pozemku, parc. č. 1293, orná pôda v rozsahu výmery 1 016 m2 , v intraviláne
mesta. Majiteľ nehnuteľnosti má záujem pozemok predať v celosti za cenu cca 2
€/m2
II. neodporúča MsZ
schváliť ponuku na kúpu pozemku
číslo: 53/2014
komisia
I. berie na vedomie
návrh odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na
majtkovoprávne vyporiadanie troch mostných telies - lávok na rieke Nitra, a to pri
Veľkosklade SAMA, pri Plážovom kúpalisku a cestný most na Kútoch
II. odporúča MsZ
schváliť návrh odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na
majtkovoprávne vysporiadanie troch mostných telies
číslo: 54/2014
komisia
I. berie na vedomie
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požiadavku odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP
na usporiadanie pozemkov – cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice.
Identifikáciu vlastníkov a usporiadanie vlastníckych vzťahov potrebuje odbor výstavby
od právnej kancelárie pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie
a realizácie stavby
II. odporúča MsZ
schváliť požiadavku odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a
ŽP na usporiadanie pozemkov – cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice.
číslo: 55/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spol. STAJOZ, s.r.o., Ulica obrancov mieru 544/35, Lehota pod Vtáčnikom
o nájom časti pozemku vo výmere 10 m2, na účel umiestnenia pojazdného stánku
pre účelom ambulantný predaj so sortimentom pražených gaštanov, varenej
kukurice, vareného vína, cukroviniek na dobu určitú od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. STAJOZ, s.r.o., o nájom časti pozemku
číslo: 56/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Juraja Pažického, trvalý pobyt Dlhá 36/8, Prievidza, o odpustenie
náhrady za spätné užívanie pozemku pod novinovým stánkom na Ul. stavbárov,
v k.ú. Prievidza, parc. č. 2565/1 v období od 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014, z dôvodu
vážnych zdravotných a technických problémov.
Zároveň žiada o nájom časti pozemku na v k. ú. Prievidza, na Ul. stavbárov, parc. č.
2565/1, v rozsahu výmery 5 m2, na účel
predaja novín, časopisov a tabakových
výrobkov od 1. 9. 2014
II.
odporúča MsZ
- schváliť žiadosť o odpustenie náhrady za spätné užívanie pozemku v polovičnej
výške dlžnej sumy s podmienkou preukázania poskytnutia zdravotnej starostlivosti
PN (2 až 3 mesiace) a tiež preukázania hospitalizácie;
- schváliť nájom časti pozemku za účelom predaja novín, časopisov
a tabakových výrobkov od 1. 10. 2014
číslo: 57/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Lenky Hrabovskej, trvalý pobyt Gazdovská 9/10, Prievidza, o nájom časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1, v rozsahu výmery 5 m2, za účelom
predaja novín, časopisov a tabakových výrobkov
II. odporúča MsZ
schváliť nájom časti pozemku za účelom predaja novín, časopisov
a tabakových výrobkov
číslo: 58/2014
komisia
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I.

berie na vedomie
žiadosť Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt A. Škarvana 4/32, Prievidza, o nájom časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 3591/1, v rozsahu výmery 200 m2, za účelom
jeho úpravy - ľahkého oplotenia. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku (parc. č.
3591/323) a chce ho využívať za účelom oddychu
II. odporúča MsZ
schváliť nájom časti pozemku za účelom jeho úpravy podľa Pravidiel
číslo: 59/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Juraja Kantora, trvalý pobyt Š. Králika 457/3, Prievidza, o nájom časti
pozemku na Ul. Rad L.N. Tolstého, k. ú. Prievidza, parc. č. 4996/1, v rozsahu výmery
27 m2, za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia – celosezónnej terasy - pred
prevádzkou Café Bar Jakub, nachádzajúcej sa v polyfunkčnom objekte na parc. č.
4996/5 na prízemí vľavo
II. neodporúča MsZ
schváliť nájom časti pozemku na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom
pozemku počas celého roku, komisia žiada k predmetnej žiadosti doložiť
stanovisko VVO č. 3
číslo: 60/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž. RNDr. Beáty Stachovej, trvalý pobyt Zámok
a okolie 12, Bojnice, o zníženie kúpnej ceny odporučeného pozemku na predaj
a o zmenu podmienok v rozsahu zamerania pozemku na Hviezdoslavovej ul. v k.
ú. Prievidza, parc. č. 2256, v rozsahu výmery cca 80 m2, ktorá bude upresnená na
základe GP. Predbežne avizovanú kúpnu cenu 110 €/m2 žiadatelia považujú za
neprimeranú, nakoľko ich
záujem o kúpu malého cípu z parcely 2256 je
motivovaný len estetickým hľadiskom a
nepotrebujú ho na žiaden iný účel. Z ich
2
strany je akceptovateľná cena 33 €/m , t.j. suma, ktorú uhrádzali pri kúpe susednej
parcely
II. odporúča MsZ
schváliť zníženie kúpnej ceny pozemku na cenu 75 €/m2 s podmienkou zachovania
ochranného pásma, ktorú stanovili Technické služby mesta Prievidza
číslo: 61/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Richarda Vardžíka, trvalý pobyt Koceľová 195/8, Prievidza, o predĺženie
lehoty na začatie výstavby a neuplatnenie postupu v zmysle čl. VIII. Bod 2 KZ č.
46/12, v zmysle ktorého sa kupujúci zaviazal začať s výstavbou do 1 roka od
nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku. Žiadateľ žiada o predĺženie lehoty
na začatie výstavby o 24 mesiacov, pričom žiadosť zdôvodňuje svojimi veľkými
zdravotnými a finančnými problémami
II. odporúča MsZ
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schváliť predĺženie lehoty na začatie výstavby o 6 mesiacov a neuplatnenie postupu v
zmysle čl. VIII. Bod 2 KZ č. 46/12
číslo: 62/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Bottova 44/4, Prievidza, o prehodnotenie
kúpnej ceny parciel registra K NE č. 690 a č. 688/1, ktoré mesto užíva ako verejnú
zeleň. Mesto ponúklo predávajúcej 5 €/m2, s čím žiadateľka nesúhlasí
II. neodporúča MsZ
schváliť zvýšenie kúpnej ceny
číslo: 63/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spol. WERCO SK, spol. s r. o.,so sídlom Letisková II. 1925/20, Prievidza,
o zriadenie vecného bremena (umiestnenie optického kábla chráničky do zeme
realizovanej spoločnosťou DSI DATA, s.r.o.)
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena podľa Pravidiel
číslo: 64/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť RNDr. Juríka Tomislava CSc., Jesenského 452/4 Prievidza, v zastúpení spol.
AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza, o zriadenie vecného bremena
s právom uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu na pozemku, parc. č.
3984/39,40,41,42,52, a parc. č. 4856/16,44 pre stavbu „Novostavba polyfunkčného
objektu Prievidza“ na Nábrežnej ul. pri VÚP, a.s., Prievidza
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena pretlakom popod cestu podľa Pravidiel
číslo: 65/2014
komisia
I. berie na vedomie
- žiadosť Romana Repáča a manž. Aleny Repáčovej, trvalý pobyt Ul. I. Bukovčana
833/27, Prievidza, o zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí
prípojky – plynovej, kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej a o právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom z miestnej komunikácie Na Karasiny na pozemok,
parc. č. 7066/6 – v ich vlastníctve
- žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou časti prístupovej komunikácie
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena podľa Pravidiel a udeliť súhlas s realizáciou časti
prístupovej komunikácie
číslo: 66/2014
komisia
I. berie na vedomie
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- žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej, trvalý pobyt Ul. J. Kráľa 30/4, Prievidza, o zriadenie
vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí a právo prechodu
pešo
a prejazdu motorovým vozidlom z miestnej komunikácie Na Karasiny na pozemky,
parc. č. 7056/116 a 7056/71 – v ich vlastníctve
- žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou časti prístupovej komunikácie
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena podľa Pravidiel a udeliť súhlas s realizáciou
časti prístupovej komunikácie
číslo: 67/2014
komisia
I. berie na vedomie
- žiadosť Ing. Moniky Dérerovej, trvalý pobyt Koncová ul. č. 50, Prievidza, o zriadenie
vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom,
z pozemku v k.ú. Prievidza, z parc. č. 5400/42 vo vlastníctve mesta na pozemok,
parc. č. 5400/146 – v jej vlastníctve, ktoré bude slúžiť ako vjazd k rodinnému domu
- žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou časti prístupovej komunikácie
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena podľa Pravidiel a udeliť súhlas s realizáciou
časti prístupovej komunikácie
číslo: 68/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Gymnázia V.B.N., Matice slovenskej 16, Prievidza, o prenájom časti
parkoviska (pod oknami telocviční) za bývalou Hasičskou zbrojnicou za symbolickú
cenu, ktoré by bolo využívané ako parkovacie miesta pre zamestnancov školy
II. komisia čaká na stanovisko dopravnej komisie a potom sa k žiadosti vyjadrí
číslo: 69/2014
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ, n. o., Jesenského 449, Prievidza,
o nájom pozemku na účel výstavby detského ihriska
II. odporúča MsZ
schváliť nájom pozemku na účel výstavby detského ihriska za symbolickú cenu 1 €
s tým, že detské ihrisko zostane v majetku žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať jeho
prevádzku a údržbu

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi 15. 08. 2014
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
FINANČNEJ A MAJETKOVEJ KOMISIE
MsZ ZO DŇA 12. 8. 2014

Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 hod.
12.30 hod.

Prítomní: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Petra Kobetičová, Róbert Hekl, Ing. Milan
Simušiak, p. Katarína Čičmancová, Juraj Ohradzanský
Ospravedlnili sa: Ing. Milan Machalec
Prizvaní: Ing. Marián Bielický, p. Ján Dobrovodský, Bc. Viera Ďurčeková, Mgr. Dana Horná,
Mgr.Vlasta Miklásová, Ing. Arch. Milan Chmúra, p. Ľubica Burešová
Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vyhodnotenie
plnenia
rozpočtu
mesta
Prievidza
a monitorovacia
správa
programového rozpočtu za obdobie I.-VI./2014
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
Informatívna správa o činnosti SMMP, s.r.o. o plnení zmluvy o výkone správy hnuteľného a
nehnuteľného majetku, mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti
s odpredajom
bytov a nebytových priestorov a komisionárskej zmluvy za I. polrok 2014
Informatívna správa o činnosti Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2014
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o. o zvýšenie základného imania
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta
Prievidza za obdobie I.-VI./2014
Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice“
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o. o predaj bytu č. 23 na Ul. M. Hodžu formou OVS
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o zámenu pozemkov
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o kúpu pozemku
Žiadosť Romana Borovičku o kúpu časti pozemku
Žiadosť Miloša Chlpeka o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zmenu účelu stavby
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zrušenie predkupného práva
Žiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., Lazany o kúpu nehnuteľnosti, zdravotného strediska – na
Ulici Gorkého a pozemku pod stavbou
Žiadosť Romana Repáča a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Aleny Flimelovej o kúpu pozemku
Žiadosť Diany Mellovej o kúpu časti pozemku
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

Žiadosť Augustína Borku o kúpu časti pozemku
Žiadosť Jozefa Petráša o kúpu časti pozemku
Ponuka Ing. Jozefa Cibuľku na kúpu pozemku
Žiadosť Mgr. Zlatici Donovalovej o kúpu časti pozemku, príp. zámenu pozemku
Ponuka spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na kúpu časti pozemku
Ponuka Štefana Hrubého na kúpu pozemku v intraviláne mesta
Návrh odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na
majetkovoprávne vyporiadanie troch mostných telies
Požiadavka odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na
usporiadanie pozemkov – cyklotrasy medzi mestami Prievidza-Bojnice
Žiadosť spol. STAJOZ, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Juraja Pažického o nájom časti pozemku
Žiadosť Lenky Hrabovskej o nájom časti pozemku
Žiadosť Jozefa Ziaťka o nájom časti pozemku
Žiadosť Juraja Kantora o nájom časti pozemku
Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu o zníženie kúpnej ceny a o zmenu podmienok
v rozsahu
zamerania pozemku
Žiadosť Richarda Vardžíka o predĺženie lehoty na začatie výstavby a neuplatnenie
postupu v zmysle čl. VIII. Bod 2 KZ č. 46/12
Žiadosť Ľudmily Slaninovej o prehodnotenie kúpnej ceny
Žiadosť spol. WERCO SK, spol. s r. o. o zriadenie vecného bremena (umiestnenie
optického kábla do chráničky do zeme realizovanej spoločnosťou DSI DATA,
s.r.o.)
Žiadosť RNDr. Juríka Tomislava CSc., v zastúpení spol. AZ REAL PD, s.r.o. o zriadenie
vecného bremena (uloženie IS – prípojky plynu pre stavbu „Novostavba
polyfunkčného objektu Prievidza“ na Nábrežnej ul. pri VÚP, a.s., Prievidza
Žiadosť Romana Repáča a manž. o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie
Žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie
Žiadosť Ing. Moniky Dérerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupovej komunikácie
Žiadosť Gymnázia V.B.N. Prievidza, o prenájom časti parkoviska
Žiadosť neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ, n. o., o nájom pozemku na účel výstavby
detského ihriska

K bodu 1)
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa programového rozpočtu
za obdobie I.-VI./2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 27/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - vziať na
vedomie
Hlasovanie: 5 poslancov za

14

K bodu 2)
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 28/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 3)
Informatívna správa o činnosti SMMP, s.r.o. o plnení zmluvy o výkone správy hnuteľného
a
nehnuteľného majetku, mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov
a nebytových priestorov a komisionárskej zmluvy za I. polrok 2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 29/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - vziať na
vedomie s pripomienkou – do budúcna porovnať ekonomiku spoločnosti s ekonomikou spoločnosti
za predchádzajúce obdobie
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 4)
Informatívna správa o činnosti Prievidza Invest, s. r. o. za I. polrok 2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 30/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - vziať na
vedomie
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 5)
Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o. o zvýšenie základného imania
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 31/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 6)
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta Prievidza za
obdobie I.-VI./2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 32/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - vziať na
vedomie
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 7)
Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2014
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 33/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - vziať na
vedomie
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 8)
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 34/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
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K bodu 9)
Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice“
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 35/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 10)
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o. o predaj bytu č. 23 na Ul. M. Hodžu formou OVS
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 36/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 11)
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o zámenu pozemkov
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 37/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
1 zdržal sa hlasovania
K bodu 12)
Žiadosť MV SR, Centrum podpory Trenčín o kúpu pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 38/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
1 zdržal sa hlasovania
K bodu 13)
Žiadosť Romana Borovičku o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 39/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 14)
Žiadosť Miloša Chlpeka o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 40/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 15)
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zmenu účelu stavby
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 41/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 16)
Žiadosť spol. Z-Plus, s.r.o. o zrušenie predkupného práva
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 42/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 17)
Žiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., Lazany o kúpu nehnuteľnosti, zdravotného strediska – na Ulici M.
Gorkého a pozemku pod stavbou
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Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 43/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 18)
Žiadosť Romana Repáča a manž. o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 44/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 19)
Žiadosť Aleny Flimelovej o kúpu pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 45/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 20)
Žiadosť Diany Mellovej o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 46/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 21)
Žiadosť Augustína Borku o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 47/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 22)
Žiadosť Jozefa Petráša o kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 48/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 23)
Žiadosť Ing. Jozefa Cibuľku na kúpu pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 49/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 24)
Žiadosť Mgr. Zlatici Donovalovej o kúpu časti pozemku, príp. zámenu pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 50/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 6 poslancov za
K bodu 25)
Ponuka spol. KOVOSPOL Group, s.r.o. na kúpu časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 51/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
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K bodu 26)
Ponuka Štefana Hrubého na kúpu pozemku v intraviláne mesta
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 52/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 27)
Návrh odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na majetkovoprávne
vyporiadanie troch mostných telies
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 53/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 28)
Požiadavka odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP na usporiadanie
pozemkov – cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 54/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 29)
Žiadosť spol. STAJOZ, s.r.o., o nájom časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 55/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 30)
Žiadosť Juraja Pažického o nájom časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 56/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 31)
Žiadosť Lenky Hrabovskej o nájom časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 57/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 32)
Žiadosť Jozefa Ziaťka o nájom časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 58/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 33)
Žiadosť Juraja Kantora o nájom časti pozemku
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 59/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 34)
Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu o zníženie kúpnej ceny a o zmenu podmienok
pozemku
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v rozsahu zamerania

Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 60/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 35)
Žiadosť Richarda Vardžíka o predĺženie lehoty na začatie výstavby a neuplatnenie
postupu
v
zmysle čl. VIII. Bod 2 KZ č. 46/12
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 61/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 36)
Žiadosť Ľudmily Slaninovej o prehodnotenie kúpnej ceny
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 62/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 37)
Žiadosť spol. WERCO SK, spol. s r. o. o zriadenie vecného bremena (umiestnenie
optického
kábla do chráničky do zeme realizovanej spoločnosťou DSI DATA,
s.r.o.)
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 63/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 38)
Žiadosť RNDr. Juríka Tomislava CSc., v zastúpení spol. AZ REAL PD, s.r.o.
o zriadenie vecného
bremena (uloženie IS – prípojky plynu pre stavbu „Novostavba polyfunkčného objektu Prievidza“
na Nábrežnej ul. pri VÚP, a.s., Prievidza
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 64/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 39)
Žiadosť Romana Repáča a manž. o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo
prechodu
pešo a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 65/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 40)
Žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 66/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 41)
Žiadosť Ing. Moniky Dérerovej o zriadenie vecného bremena (uloženie IS a právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom) a udelenie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 67/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
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K bodu 42)
Žiadosť Gymnázia V.B.N., Prievidza, o prenájom časti parkoviska
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 68/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 43)
Žiadosť neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ, n. o., o nájom pozemku na účel výstavby detského
ihriska
Vyjadrenie FaMK: komisia odporúča MsZ uzn. č. 69/2014, ktoré tvorí prílohu k zápisnici - schváliť
Hlasovanie: 5 poslancov za

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi 15. 08. 2014
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