
 
Zoznam uznesení FaMK 

zo dňa 3. 8. 2016 
od 183 –  220 

 
183.Návrh II. zmeny rozpočtu ZpS v roku 2016 
184.Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2016 
185.Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času   
       prevádzky služieb 
186.Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového   
       rozpočtu mesta Prievidza za I. polrok 2016 
187.Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
188.Dôvodová správa k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky vo výške   
       525 174,11 €, ktorú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. ako záložca poskytla záložnému   
        veriteľovi Prima banke, a. s. za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o. a k návrhu ďalšieho    
        postupu pri znížení základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
189. Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon  
        MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice 
190.Informácia o zmene kofinancovania projektu: „Zhodnocovanie biologicky           
        rozložiteľného odpadu v Prievidzi“ 
191.CNC Trend, s.r.o. Diviacka Nová Ves - žiadosť o zriadenie VB (vedenie, výstavba   
       a údržba IS)                                           

                                      -  prehodnotenie výšky odplaty   
     192.DSI DATA, s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – FTTH            
           telekomunikačná prípojka na Riečnej a Úzkej ulici (zemné vedenia) 

 193.František Uhliar, Prievidza  - prehodnotenie trasovania IS schváleného uzn. MsZ č.   
        235/16 dňa 30. 5. 2016 
 194.UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava v zast. spoloč. Infotel, s.r.o. –  
        žiadosť o zriadenie VB – verejná elektronická komunikačná sieť 
 195.Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zast. spoloč. Infotel, s.r.o. – žiadosť o zriadenie VB  
        – uloženie IS metalická prípojka na Ul. S. Chalupku 
 196.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. eExar s.r.o. – žiadosť o zriadenie VB k stavbe   
        „9307- Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia NNK z 666/ts/655 pre 12 B.J.   
         DOPSTA“ 
 197.DSI DATA s.r.o. Námestovo – žiadosť o zriadenie VB -  FTTH telekomunikačná       
        prípojka na Nábrežnej ulici (zemné vedenia) 
 198.Mgr. Maroš Štorcel  a manž., Prievidza – doplnenie uzn. MsZ č. 12/12 zo dňa 31. 1.   

2012  potreby uzatvorenia zmluvy o zriadení VB a pre potreby vkladového konania 
 199.Richard Takáč, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS na Ul. Karasiny 

      200.Ján Oršula a manž., Sebedražie v zast. Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o.  
             Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS + vodomernej šachty 
      201.DSI DATA s.r.o. , Námestovo – žiadosť o zrušenie podmienky schválenej v uzn. MsZ   
             č. 150/16  

  202.DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o prehodnotenie výšky odplaty (uloženie IS –   
        optického kábla na Gazdovskej ulici) – podľa ceny stanovenej ZP 
  203.Silvia Baginová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na umiestnenie    
         vonkajšieho sedenia – terasy 

       204.Martin Peťovský, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
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        205.Štefan Šnirc, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
        206.Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
        207.OD PRIOR STRED, a. s. Zvolen – žiadosť o kúpu časti pozemku 

   208.Edmund Majdan, Prievidza – ponuka na predaj časti pozemku 
        209.Miroslav Dovala, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
        210.Norbert Pekár a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 

   211.COOP Jednota Prievidza, SD, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
        212.Albína Lörincová, Prievidza – žiadosť – ponuka na predaj pozemku 

   213.BVH, spol. s.r.o., Prievidza – informácia o vypracovanom ZP, objednanom mestom 
   214.CNC Trend, s.r.o., Diviacka Nová Ves – žiadosť o kúpu časti pozemku 

        215.Magdaléna Mečiarová, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
   216.Ladislav Mečiar, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
   217.PhDr. František Andrejovský a manž., Prievidza -  žiadosť o kúpu časti pozemku 

        218.Stanovisko obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa k ponuke mesta na odkúpenie si   
               časti pozemku, slúžiaceho ako prístupová cesta k záhradám v ich vlastníctve, za   
               kúpnu cenu 20 €/m2 
        219.Jozef Petráš a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
        220.Pozemkové vlastníctvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Bojnice – žiadosť  
               o uzavretie NZ s mestom 

  
číslo:  183/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie  

 Návrh II. zmeny rozpočtu ZpS v roku 2016 
 II. 

  odporú ča MsZ 
 schváliť Návrh II. zmeny rozpočtu ZpS v roku 2016 

 
číslo:  184/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie  
 Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2016 
 

číslo:  185/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie  
Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb 
 II. 

  odporú ča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb 
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číslo:  186/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie 
 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu správu programového    
 rozpočtu mesta Prievidza za I. polrok 2016 
 

číslo:  187/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie 
 Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
 II. 

  odporú ča MsZ 
 schváliť 
 Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
 Zároveň komisia odporúča do II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza zvážiť zapracovanie   
pohľadávky vo výške 525 174,11 €, ktorú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. ako   
záložca poskytla záložnému veriteľovi Prima banke, a. s. za dlžníka ARCHER INVEST, 
s.r.o. a  ďalší postup pri znížení základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 

  
číslo:  188/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie 
 Dôvodovú správu k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky vo výške      
525 174,11 €, ktorú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. ako záložca poskytla  
záložnému  veriteľovi Prima banke, a. s. za dlžníka  ARCHER INVEST, s.r.o. 
a k návrhu ďalšieho  postupu pri znížení základného imania spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o. 

 
číslo:  189/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie 
Zmluvu o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon 
MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice 

 II. 
  odporú ča MsZ 

schváliť zámer uzavretia Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní 
nového dopravcu na výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej 
súčinnosti. 

 
číslo:  190/2016 
komisia 

I.  
 berie na vedomie 
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 Informáciu o zmene kofinancovania projektu: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu v Prievidzi“ 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť zmenu v projekte: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
v Prievidzi“ a to vypustením stavebnej časti z projektu. 
 

číslo:  191/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť spol. CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, o zriadenie vecného 
bremena  - právo vedenia, výstavby a údržby inžinierskych sietí v k. ú. Prievidza na 
pozemku parcela číslo 8114/79 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť 
žiadosť spol. CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, o zriadenie vecného 
bremena  - právo vedenia, výstavby a údržby inžinierskych sietí, za odplatu – 
východisková cena pre výpočet  20 €/m2  (1/3 z cenníkovej ceny priemyselného parku).  
 

číslo:  192/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol.  DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka  377, Námestovo, 
o zriadenie vecného bremena z dôvodu plánovanej realizácie FTTH telekomunikačnej 
prípojky v k. ú. Prievidza na  ul. Úzka a Riečna, parcela „C“ 787/6  
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť 
žiadosť spol.  DSI DATA, s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka  377, Námestovo, 
o zriadenie vecného bremena z dôvodu plánovanej realizácie FTTH telekomunikačnej 
prípojky na  ul. Úzka a Riečna, a to: 
- zriadenie vecného bremena za odplatu v zmysle platných Zásad;  
- telekomunikačnú prípojku viesť pretlakom popod cestu;  
- s podmienkou, že oprávnený z vecného bremena dá súhlas pre mesto Prievidza na  
na vybudovanie stavby parkovacích plôch pozdĺž Riečnej ulice. 
 

číslo:  193/2016  
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Františka Uhliara, trvalý pobyt M. R. Štefánika 37/3, Prievidza, o prehodnotenie 
trasovania uloženia IS – elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD MIERU“  
v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Prievidza  - parc. č. 3701/101, 371/49, 
371/47,371/19,371/15 a 371/89 ,schváleného uzn. MsZ č. 235/16 zo dňa 30. 5. 2016. 
Žiadateľ svoju žiadosť zdôvodňuje tým, že vecné bremeno nie je možné dodržať, 
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nakoľko vlastníci pozemku parc. č. 371/48 zmenili svoj názor a nesúhlasia s vedením 
elektrickej prípojky po svojom pozemku. Z toho dôvodu je potrebné riešiť uloženie 
prípojky aj po inej časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza – parc. č. 387/1, čím sa 
predĺži trasovanie o 20 m. 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Františka Uhliara, trvalý pobyt M. R. Štefánika 37/3, Prievidza, zmenu 
trasovania uloženia IS – elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD MIERU“ , na 
parc. č. 387/1 a to za nasledovných podmienok: 
 - zmenu trasovania IS realizovať za odplatu v zmysle platných Zásad;  
 - v prípade budovania verejnoprospešnej stavby mestom Prievidza,  žiadateľ udelí 
súhlas na prekládku IS aj v ochrannom pásme. 
 

číslo:  194/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. , so sídlom Ševčenkova 36, 
Bratislava, v zast. spol. Infotel, s.r.o. , o zriadenie vecného bremena - verejná 
elektronická komunikačná sieť, na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, (viď. Príloha 
žiadosti) 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. , so sídlom Ševčenkova 36, 
Bratislava, v zast. spol. Infotel, s.r.o. ,o zriadenie vecného bremena - verejná 
elektronická komunikačná sieť 
III. 

 odporú ča 
ďalej pokračovať v rokovaní s ostatnými prevádzkovateľmi optických sietí, zvolať 
pracovné stretnutie za účelom skoordinovania investičných zámerov. 
 

číslo:  195/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol.  Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zastúpení spol. NADAR, s.r.o. , so 
sídlom Bohúňova 14, Bratislava, o zriadenie vecného bremena – uloženie IS metalická 
prípojka na Ul. S. Chalupku, na časti pozemku v k . ú. Prievidza, parcela č. 95 a 861 
v rozsahu 117 m2 + ochranné pásmo  
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol.  Slovak Telekom, a. s. Bratislava, v zastúpení spol. NADAR, s.r.o., 
so sídlom Bohúňova 14, Bratislava, o zriadenie vecného bremena – uloženie IS 
metalická prípojka na Ul. S. Chalupku 
III. 

 odporú ča, 
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aby právna kancelária vyvolala rokovanie so všetkými záujemcami ( UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Slovak Telekom, a. s.... ) za účelom skoordinovania investičných 
zámerov,  t. j., aby sa  uložili IS naraz. 
 

číslo:  196/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. eExar s.r.o., so sídlom Mlynská 
42, Selce,  k stavbe „9307-Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia NNK z 666/ts/655 
pre 12 b .j. DOPSTA“  
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. eExar s.r.o., so sídlom 
Mlynská 42, Selce, k stavbe „9307-Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia NNK 
z 666/ts/655 pre 12 b .j. DOPSTA“ , za nasledovných podmienok: 
 - na základe vydržaného vecného bremena komisia súhlasí s bezodplatnou obnovou 
pôvodného vedenia;  
 - vedenie káblov realizovať pretlakom popod cestu a chodníka;  
 - trasovať káble v zeleni; 
 - v prípade, že investor zasiahne do telesa chodníka, opraví chodník v celej šírke po 
dĺžke zasiahnutého chodníka; 
 - právnej kancelárii dodať podklady pre zriadenie vecného bremena, t. j. vrátane GP.  
 

číslo:  197/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
schváliť žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o zriadenie vecného bremena  - FTTH telekomunikačná prípojka na Nábrežnej ulici 
(zemné vedenia), na časti  pozemku v k. ú. Prievidza, parcela „E“ 3978/1, v rozsahu 
výmery 8 m2  
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o zriadenie vecného bremena  - FTTH telekomunikačná prípojka na Nábrežnej ulici, a to 
za odplatu v zmysle platných Zásad a s podmienkou, že spol. udelí súhlas s 
vybudovaním verejno-prospešnej stavby cyklotrasy v prospech mesta Prievidza. 
  

číslo:  198/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
schváliť žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a manž., trvalý pobyt nad Terasami 499/6, 
Prievidza, o doplnenie uznesenia MsZ č. 12/12 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bolo 
schválené zriadenie vecného bremena, a to v zmysle GP č. 65/2016 pre potreby 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena a pre potreby vkladového konania na 
katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi 
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II. 
 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a manž., trvalý pobyt nad Terasami 499/6, 
Prievidza, o doplnenie uznesenia MsZ č. 12/12 zo dňa 31. 1. 2012 v zmysle doloženého 
GP a s podmienkou, že žiadateľ vydá súhlas ako budúci oprávnený z vecného bremena  
na vybudovanie cestnej komunikácie. 
 

číslo:  199/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Ing. Richarda Takáča, trvalý pobyt Bôrová 436/16, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí na Ul. Karasiny na časti pozemkov v k. 
ú. Prievidza, parcela číslo 7066/1 a 5298/3 v rozsahu výmery podľa doloženej pracovnej 
verzie GP a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie. 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Richarda Takáča, trvalý pobyt Bôrová 436/16,                               
Prievidza, o zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí na Ul. Karasiny, 
za nasledovných podmienok: 
- zriadenie vecného bremena realizovať pretlakom popod cestu;  
- odplata v zmysle platných Zásad; 
- preveriť, či spol. SSE-D mala súhlas vlastníka pozemku p. č. 7066/1 k umiestneniu 
rozvodnej skrine z dôvodu žiadosti Ing. Takáča. 
 

číslo:  200/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Jána Oršulu a manž. Ing. Zuzany Oršulovej, trvalý pobyt Lúčna ul. 181/51, 
Sebedražie, v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, spol. HePa Consulting, s.r.o. so sídlom 
Bojnice,  o zriadenie vecného bremena   – uloženie inžinierskych sietí + vodomernej 
šachty na pozemkoch registra E KN parc. č. 3871/1, 3871/115, 3871/116 a 3871/117 
zapísaných na LV 10652, k. ú. Prievidza 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť  žiadosť Jána Oršulu a manž. Ing. Zuzany Oršulovej, trvalý pobyt Lúčna ul. 
181/51, Sebedražie, v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, spol. HePa Consulting, s.r.o. so 
sídlom Bojnice,  o zriadenie vecného bremena  L – uloženie inžinierskych sietí + 
vodomernej šachty   
III. 
odporúča 
vrátiť žiadosť žiadateľovi na doplnenie podkladov – preveriť vlastnícke vzťahy na 
priľahlých parcelách ( uviesť parcely).  
 

číslo:  201/2016 
komisia 

I. 



8 

 

berie na vedomie 
žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o zrušenie podmienky schválenej uzn. MsZ č. 150/16. MsZ z dňa 26. 4. 2016 schválilo 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
v k . ú. Prievidza, parcela „C“ 5351 umiestnenie inžinierskych sietí – optického 
telekomunikačného káblu do zeme na Mojmírovej ulici v prospech spol. DSI DATA s.r.o. 
Súčasťou uznesenia bola  aj podmienka uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách 
o zriadení vecného bremena, ktoré boli schválené v predchádzajúcom období v MsZ. 
Spoločnosť týmto žiada o zrušenie danej podmienky z dôvodu urgencie obyvateľov 
bytového domu Mojmírova 196 na dokončenie telekomunikačnej prípojky. Daná 
podmienka zahrnuje aj uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno pre 
územné rozhodnutie FTTH optická sieť Prievidza, staré sídlisko – Píly, ktorá kvôli 
rokovaniu so spoločnosťou UPC nebola podpísaná zo strany mesta  
II. 

 odporú ča MsZ 
- vypustiť podmienku v uzn. MsZ č. 150/16 zo dňa 26. 4. 2016 v časti II.: „ za 

podmienky uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného 
bremena, ktoré boli schválené v predchádzajúcom období v MsZ“ a nahradiť 
ju podmienkou: „za podmienky naplnenia uzn. MsZ č. 506/15 zo dňa 8. 12. 
2015“ 

- vypustiť podmienku v uzn. MsZ č.  506/15 zo dňa 8. 12. 2015 „uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite Staré sídlisko 
Píly ( v zmysle schv. Uzn. Č. 347/15 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uzn. Č. 325/15 
zo dňa 11. 8. 2015“. 

 
číslo:  202/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, 
o prehodnotenie výšky odplaty (uloženie IS – optického kábla na Gazdovskej ulici)- 
podľa ceny stanovenej ZP 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť zmenu odplaty za zriadenie VB určenú znaleckým posudkom vypracovaním na 
ocenenie hodnoty pozemku za m2, v ktorom má byť vedené navrhované trasovanie ( t. 
j. nie obmedzenie užívania). 
 

číslo:  203/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Silvii Baginovej, trvalý pobyt Viničná 19, Prievidza, o nájom časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, z parcely registra C KN č. 66/1, v rozsahu výmery 13, 5 m2 , za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom pozemku počas celého roka. 
(Žiadateľka je nájomcom nebytových priestorov v budove a. s.  ŠEVT, LV č. 6542) 
II. 

 odporú ča MsZ 
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schváliť žiadosť Silvii Baginovej, trvalý pobyt Viničná 19, Prievidza, o nájom časti 
pozemku, za odplatu v zmysle platných Zásad, na účel umiestnenia vonkajšieho 
sedenia – terasy, so záberom pozemku počas celého roka. 
 

číslo: 204/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Martina Peťovského, trvalý pobyt A. Rudnaya č. 217/34, Prievidza, o nájom 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely registra C KN č. 387/1, v rozsahu výmery 110 
m2, (2x55 m2) na záhradkárske účely (dve záhradky č. 3, 4 na Sadovej ul. vedľa 
bytového domu na parcele číslo 372 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Martina Peťovského, trvalý pobyt A. Rudnaya č. 217/34, Prievidza, 
o nájom časti pozemku na záhradkárske účely na parcele číslo 372.  
 

číslo: 205/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie  
žiadosť Štefana Šnirca, trvalý pobyt A. Rudnaya 34/9, Prievidza, o nájom časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, z parcely registra C KN 387/1, v rozsahu výmery 110 m2, (2x55 m2) na 
záhradkárske účely (dve záhradky č. 3, 4 na Sadovej ul. vedľa bytového domu na 
parcele číslo 372 
II. 

 odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Štefana Šnirca, trvalý pobyt A. Rudnaya 34/9, Prievidza, o nájom časti 
pozemku z parcely číslo 372, s podmienkou že predmetom nájmu budú nielen záhradky 
č. 3 a 4, ale aj záhradka č. 6. 
 

číslo: 206/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Mečiara a Viery Mečiarovej, trvalý pobyt Záborského 516/18, 
Prievidza, o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 2870/1, v rozsahu 
výmery 7 m2, za účelom skladovania pokosenej trávy a lístia 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť  Ľubomíra Mečiara a Viery Mečiarovej, trvalý pobyt Záborského 516/18, 
Prievidza, o nájom časti pozemku za účelom skladovania pokosenej trávy a lístia  
III. 

 odporú ča  
k žiadosti sa opätovne vrátiť až po doložení stanoviska VVO č. 4. 
 

číslo: 207/2016 
komisia 
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I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., so sídlom  Námestie SNP 2497, 
Zvolen, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2122/1, v rozsahu výmery 7,6 
m2, za účelom modernizácie hlavného vstupu do obchodného domu od Námestia 
slobody, ktorého súčasťou bude aj osadenie nového turniketu 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., so sídlom  Námestie SNP 
2497, Zvolen, o kúpu časti pozemku za účelom modernizácie hlavného vstupu do 
obchodného domu od Námestia slobody. 
 

číslo: 208/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
ponuku Edmunda Majdana, trvalý pobyt Ul. Rázusa 14/1, Prievidza, o predaj parcely 
registra E KN č. 450 v rozsahu výmery 3 m2, a to za cenu podľa sadzobníka v uvedenej 
lokalite 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť ponuku Edmunda Majdana, trvalý pobyt Ul. Rázusa 14/1, Prievidza, o predaj 
parcely registra E KN č. 450 v rozsahu výmery 3 m2, a to za cenu podľa sadzobníka 
v uvedenej lokalite. 
 

číslo: 209/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Miroslava Dovalu, prechodný pobyt na Stráňach 1262/2, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely číslo 5289/1 s  výmerou 123 m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, priľahlého k jeho nehnuteľnostiam, LV č. 
9161, pod už zrealizovaným oplotením  
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Miroslava Dovalu, prechodný pobyt na Stráňach 1262/2, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku 
III. 

 odporú ča  
k žiadosti sa opätovne vrátiť až po doložení stanoviska VVO č. 1. 
 
 

číslo: 210/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
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žiadosť Norberta Pekára a Jany Pekárovej, trvalý pobyt Na Záhumní 40, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 9 -1420/2, 91 – 1429/1, 
za účelom vytvorenia predzáhradky 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Norberta Pekára a Jany Pekárovej, trvalý pobyt Na Záhumní 40, 
Prievidza, o kúpu časti pozemku za účelom vytvorenia predzáhradky 
I II. 

 odporú ča MsZ, 
aby si žiadateľ odkúpil celú výmeru priľahlého pozemku k pozemku v jeho vlastníctve, 
a to za cenu 20 €/m2. 
Zároveň komisia žiada, aby právna kancelária oslovila všetkých ostatných vlastníkov 
priľahlých nehnuteľností, ktorí nemajú usporiadané nehnuteľnosti pred rodinnými 
domami.  
 

číslo: 211/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, hospodárska správa A. 
Hlinku I.437, Prievidza, o predaj časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely číslo 116/1, 
v rozsahu výmery 325 m2. V súčasnosti ide o trávnatú plochu, na ktorej by vytvorili 
spevnenú plochu pre zásobovanie predajne 
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, hospodárska 
správa A. Hlinku I.437, Prievidza, o predaj časti pozemku, za účelom vytvorenia 
spevnenej plochy pre zásobovanie predajne. 
 

číslo: 212/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Albíny Lörincovej, trvalý pobyt Gorazdovo nábr. 3/8, Prievidza, 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré dlhodobo užíva mesto a sú vo 
vlastníctve žiadateľky. Ide o pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 2581 v rozsahu 
výmery celkom 1 320 m2, pričom podľa výpisu z LV č. 7454 žiadateľka vlastní približne 
780,3 m2. Uvedené pozemky má záujem predať, a to za cenu 30 €/m2, pričom do doby 
usporiadania pozemkov žiada o nájom vo výške 0,30 €/m2/rok, a to 3 roky spätne, až 
do doby doriešenia predaja. V opačnom prípade si dá parcelu vymerať a oplotiť  
II. 

 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Albíny Lörincovej, trvalý pobyt Gorazdovo nábr. 3/8, Prievidza, 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré dlhodobo užíva mesto a sú vo 
vlastníctve žiadateľky, nakoľko mesto nemá záujem nadobúdať spoluvlastnícke podiely. 
 

číslo: 213/2016 
komisia 
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I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. BVH, spol. s.r.o., so sídlom Ulica stavbárov 21, Prievidza, o kúpu 
pozemkov v celom areáli prevádzky Minigolfu, s výmerou 12 110 m2, pričom spoločnosť 
navrhuje: 

- kúpnu cenu za m2 odpredávaného pozemku stanoviť ako priemer medzi 
doručeným znaleckým posudkom a posudkom vypracovaným zo strany 
mesta; 

- na základe ekonomických možností pre úspešné ukončenie I. etapy výstavby 
a spustenia prevádzky viacúčelového športového zariadenia spoločnosť nie je 
schopná kúpiť celú výmeru pozemkov naraz. V I. etape by v dohodnutej cene 
odkúpili výmeru podľa dodaného GP o výmere 2 000 m2 a pozemok pod 
stavbou s výmerou 359 m2 . Ďalšie etapy kúpy ostávajúcich parciel by sa 
spoločnosť zaviazala realizovať v nasledujúcich rokoch na základe 
ekonomických možností spoločnosti  

II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť kúpu pozemkov pre spol. BVH, spol. s.r.o., so sídlom Ulica stavbárov 21, 
Prievidza, v zmysle ich žiadosti. 

 
číslo: 214/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť spol. CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, o kúpu časti 
pozemku, parcela č. 8114/79 pod príjazdovú cestu do budúceho areálu spoločnosti. Ako 
budúci investor spol. vytvorí v Priemyselnom parku Prievidza  Západ nové pracovné 
miesta a preinvestuje značnú finančnú čiastku. Spoločnosť preto  žiada, aby cena za 
odpredaj časti mestského pozemku nepresiahla sumu 20 €/m2, (cena, za ktorú v r. 2012  
kúpili stavebný pozemok v priemyselnom parku). V prípade odpredaja budú súhlasiť 
s bezodplatným vecným bremenom v prospech mesta na prechádzajúce inžinierske 
siete 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť spol. CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, o kúpu časti 
pozemku pod príjazdovú cestu do budúceho areálu spoločnosti za cenu 20 €/m2 
III. 
odporú ča MsZ 
schváliť spol. CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277 predaj celej priľahlej 
časti pozemku, a to za cenu znaleckého posudku zo dňa 22. 12. 2015 (7,18 €/m2) 
určenú znalcom – Ing. Luciou Peniažkovou. 
 

číslo: 215/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Magdalény Mečiarovej, trvalý pobyt Duklianska ul. 16, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z PK  parcely č. 974/1, s výmerou 94 m2, pričom žiadateľka 
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žiada o poskytnutie zľavy z kúpnej ceny s prihliadnutím na to, že už bola vlastníčkou 
tejto parcely 
II. 
odporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Magdalény Mečiarovej, trvalý pobyt Duklianska ul. 16, Prievidza, o kúpu 
časti pozemku, a to za cenu 20 €/m2.  
Zároveň komisia žiada, aby právna kancelária oslovila všetkých ostatných vlastníkov 
priľahlých nehnuteľností, ktorí nemajú usporiadané nehnuteľnosti pred a za rodinnými 
domami.  
 

číslo: 216/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Ladislava Mečiara, trvalý pobyt Tužina 384 o kúpu časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, z parcely číslo 4861/1, v rozsahu výmery 160 m2 , na účel prístupu 
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve 
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Ladislava Mečiara, trvalý pobyt Tužina o kúpu časti pozemku. 
 

číslo: 217/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a Anny Andrejovskej, trvalý pobyt Jána Kollára 
629/9, Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, ktorý vznikne odčlenením od 
parcely číslo 4870/1, v rozsahu výmery 23 m2, za účelom zabezpečenia vstupu na 
budúce vrchné podlažie jestvujúceho objektu „Grand“  
II. 
neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a Anny Andrejovskej, trvalý pobyt Jána 
Kollára 629/9, Prievidza, o kúpu časti pozemku, za účelom zabezpečenia vstupu na 
budúce vrchné podlažie jestvujúceho objektu „Grand“.  
 

číslo: 218/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
stanovisko obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa k ponuke mesta na odkúpenie časti 
pozemku, slúžiaceho ako prístupová cesta k záhradám v ich vlastníctve, za kúpnu cenu 
20 €/m2, na základe uzn. MsR č. 520/15 zo dňa 27. 10. 2015. Obyvatelia nesúhlasia 
s ponukou mesta odkúpiť si časť predmetného pozemku do spoluvlastníckych podielov 
za cenu 20 €/m2 

II. 
odporú ča MsR, 
aby uložila právnej kancelárii vyzvať obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa, aby 
odstránili z časti pozemku, parc. C KN č. 4815/1 kovovú bránu. 
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číslo: 219/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Jozefa Petráša a Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Školská 15, Prievidza, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 872/6, v rozsahu výmery 59 m2, za 
účelom odvodnenia a oplotenia pozemku, čím by zabránili zaplavovaniu dvora 

 II. 
 neodporú ča MsZ 
 schváliť žiadosť Jozefa Petráša a Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Školská 15, Prievidza,   
 o kúpu časti pozemku do času, kým sa nevybuduje komunikácia podľa požiadaviek  
 VVO č. 5. 
 

číslo: 220/2016 
komisia 

I. 
berie na vedomie 
žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, o uzavretie NZ 
s mestom Prievidza, na parcelu registra C KN číslo 562/17 – ostatné plochy , LV 
11672,  k. ú. Prievidza. Na predmetnej parcele sa nachádza stavba s pevným 
základom (oceľová lávka) vo vlastníctve mesta, ale pozemok je vo vlastníctve 
Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, ktoré žiada, aby mesto 
s nimi uzavrelo nájomnú zmluvu 

 II. 
 neodporú ča MsZ 
schváliť žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, 
o uzavretie nájomnej zmluvy s mestom Prievidza 

 III. 
 odporú ča, 
 aby právna kancelária vyzvala pozemkové spoločenstvo o doplnenie žiadosti o cenu   
 nájmu. 
 
 
 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

 
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 8. 8. 2016  
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ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINAN ČNEJ, MAJETKOVEJ,  

REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PODNIKATE ĽSKÝCH AKTIVÍT 

ZO DŃA 3. 8. 2016 

Začiatok zasadnutia:  7. 30.  hod. 
Ukončenie zasadnutia:  12.00 hod. 
 

Prítomní:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Durčeková, Július 
Urík, Ing. Marián Bielický 

Prizvaní : Ing. Branislav Magdolen, Mgr. Dana Horná, PhDr. Ivona Votjášová, p. Ľubica 
Burešová, Ing. Petra Briatková 
 
Program: 

 
1. Návrh II. zmeny rozpočtu ZpS v roku 2016 
2. Výsledky hospodárenia KaSS za I. polrok 2016 
3. Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa 

programového rozpočtu mesta Prievidza za I. polrok 2016 
5. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
6. Dôvodová správa k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky vo výške 

525 174,11 €, ktorú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. ako záložca poskytla 
záložnému veriteľovi Prima banke, a. s. za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o. 
a k návrhu ďalšieho postupu pri znížení základného imania spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o. 

7. Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon 
MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice 

8. Informácia o zmene kofinancovania projektu: „Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu v Prievidzi“ 

9. CNC Trend, s.r.o. Diviacka Nová Ves - žiadosť o zriadenie VB (vedenie, výstavba 
a údržba IS)                                           

                                          -  prehodnotenie výšky odplaty   
10. DSI DATA, s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – FTTH          

telekomunikačná prípojka na Riečnej a Úzkej ulici (zemné vedenia) 
11. František Uhliar, Prievidza  - prehodnotenie trasovania IS schváleného uzn. MsZ č. 

235/16 dňa 30. 5. 2016 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava v zast. spoloč. Infotel, s.r.o. – 

žiadosť o zriadenie VB – verejná elektronická komunikačná sieť 
13. Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zast. spoloč. Infotel, s.r.o. – žiadosť o zriadenie 

VB – uloženie IS metalická prípojka na Ul. S. Chalupku 
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14.  SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. eExar s.r.o. – žiadosť o zriadenie VB 
k stavbe „9307- Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia NNK z 666/ts/655 pre 12 
B.J. DOPSTA“ 

15. DSI DATA s.r.o. Námestovo – žiadosť o zriadenie VB -  FTTH telekomunikačná 
prípojka na Nábrežnej ulici (zemné vedenia) 

16. Mgr. Maroš Štorcel  a manž., Prievidza – doplnenie uzn. MsZ č. 12/12 zo dňa 31. 1. 
2012 pre potreby uzatvorenia zmluvy o zriadení VB a pre potreby vkladového 
konania 

17. Richard Takáč, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS na Ul. Karasiny 
18. Ján Oršula a manž., Sebedražie v zast. Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, 

s.r.o. Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS + vodomernej šachty 
19. DSI DATA s.r.o. , Námestovo – žiadosť o zrušenie podmienky schválenej v uzn. 

MsZ č. 150/16 
20. DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o prehodnotenie výšky odplaty (uloženie IS 

– optického kábla na Gazdovskej ulici) – podľa ceny stanovenej ZP 
21. Silvia Baginová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na umiestnenie 

vonkajšieho sedenia – terasy 
22. Martin Peťovský, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
23. Štefan Šnirc, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
24. Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
25. OD PRIOR STRED, a. s. Zvolen – žiadosť o kúpu časti pozemku 
26. Edmund Majdan, Prievidza – ponuka na predaj časti pozemku 
27. Miroslav Dovala, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
28. Norbert Pekár a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
29. COOP Jednota Prievidza, SD, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
30. Albína Lörincová, Prievidza – žiadosť – ponuka na predaj pozemku 
31. BVH, spol. s.r.o., Prievidza – informácia o vypracovanom ZP, objednanom mestom 
32. CNC Trend, s.r.o., Diviacka Nová Ves – žiadosť o kúpu časti pozemku 
33. Magdaléna Mečiarová, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
34. Ladislav Mečiar, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
35. PhDr. František Andrejovský a manž., Prievidza -  žiadosť o kúpu časti pozemku 
36. Stanovisko obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa k ponuke mesta na odkúpenie si 

časti pozemku, slúžiaceho ako prístupová cesta k záhradám v ich vlastníctve, za 
kúpnu cenu 20 €/m2 

37. Jozef Petráš a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
38. Pozemkové vlastníctvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Bojnice – žiadosť 

o uzavretie NZ s mestom 
39. Vlastníci prenosných garáží na Ul. Sadová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie 

výšky kúpnej ceny pozemkov   (uzn.52/2016) 
  
K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 183 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 184 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 185 
Hlasovanie: piati za 
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K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 186 
Hlasovanie: piati za 
 
K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 187 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 188 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 189 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 190 
Hlasovanie: štyria za 

                          jeden sa zdržal  
 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 191 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 192 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 193 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 194 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 195 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 196 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 197 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 198 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 199 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 200 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 201 
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Hlasovanie: štyria za 
 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 202 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 203 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 204 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 205 
Hlasovanie: štyria za 
 
K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 206 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 207 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 208 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 209 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 28 bolo prijaté uznesenie č. 210 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 29 bolo prijaté uznesenie č. 211 
Hlasovanie: traja za 

                          jeden sa zdržal 
 

K bodu 30 bolo prijaté uznesenie č. 212 
Hlasovanie: štyria za 

 
K bodu 31 bolo prijaté uznesenie č. 213 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 32 bolo prijaté uznesenie č. 214 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 33 bolo prijaté uznesenie č. 215 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 34 bolo prijaté uznesenie č. 216 
Hlasovanie: piati za 
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K bodu 35 bolo prijaté uznesenie č. 217 
Hlasovanie: piati za 

 
 

K bodu 36 bolo prijaté uznesenie č. 218 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 37 bolo prijaté uznesenie č. 219 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 38 bolo prijaté uznesenie č. 220 
Hlasovanie: piati za 

 
K bodu 39 
Opätovná žiadosť obyvateľov mesta, ktorí vlastnia stavby garáží na Sadovej ulici, v ktorých  
žiadajú kúpnu cenu pozemkov pod garážami v ich vlastníctve znížiť na 7, 18 €/m2 (znalecký 
posudok č.       bol na 16,43 €/m2 ), nakoľko táto žiadosť nebola v zozname žiadostí, komisia 
sa ňou nezaoberala.   
 
 
 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

 
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 8. 8. 2016  

 
 


