Zoznam uznesení FaMK
zo dňa 2. 5. 2017
od 74 - 114
1. Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za
obdobie 1-12/2016
2. Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2016
3. Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2016 mesta Prievidza o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza
pre rok 2017
5. Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov
v meste
6. Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
7. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2016
8. Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o.
9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza
10. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
11. Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
12. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2016
13. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS za rok 2017
14. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2016
15. Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov za rok 2017
16. Správa o činnosti spol. 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, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych
zmlúv za rok 2016
17. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. P.E.V., Žilina – žiadosť o zriadenie vecného
bremena – rozšírenie VB – právo uloženia IS pre stavbu „7826- Prievidza – Ciglianska
– VN, NN a TS
18. B&Š HoReCa, s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS za účelom pripojenia stavby „Prevádzková budova“ na siete
technického vybavenia
19. PROSPEKT, s.r.o. Žilina – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
v zmysle doloženého GP (návrh na zmenu trasy uloženia NN prípojky)
20. RIKU s.r.o. , Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7
21. RIKU s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS na
pozemok 3984/81
22. Ing. Zoltán Baláž a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS a právo výjazdu na verejnú komunikáciu zo súkromného pozemku
23. spol. DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS „FTTH telekomunikačná prípojka J. M. Hurbana 828“
24. JUDr. Ondruš , MUDr. Ľubica Ondrušová, Pezinok, v zast. Ing. arch. Stanislavom
Mečiarom – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
25. Richard Pišťánek, Lazany – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
– elektrická NN prípojka v súvislosti s prestavbou objektu školy na bytový dom 45 b.j.

26.
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40.
41.

spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. L. Mikuláš - žiadosť o zriadenie
vecného bremena – právo uloženia IS k stavbe „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka
– Ul. Školská – Rekonštrukcia NNS“
Vladimír Hanuska, Partizánske – ponuka na uplatnenie predkupného práva
spol. VOMS, s.r.o., Stráža – žiadosť o kúpu pozemkov
Richard Pišťánek, Lazany – žiadosť o nájom pozemkov
spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. spol. MONDEZ, s.r.o., Žilina – žiadosť o kúpu
časti pozemku, informácia o ZP
Marián Mendel, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
Ivan Bolcha a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
Katarína Hošoffová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
Jana Gregorová a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
Tomáš Mečiar, Prievidza , Ing. Michaela Murková, Nitrianske Pravno – žiadosť o kúpu
časti pozemku
spol. LK Consulting, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu pozemkov
Ing. Erhard Steinemann, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
Miloš a Ľuboslava Chlpekoví, Prievidza – námietky k územnému konaniu
spol. METAL TECHNIK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na
prevádzkovanie trasy so záberom pozemku počas celého roka
Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – žiadosť o nájom pozemku
Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo, Prievidza – žiadosť o nájom na
verejné osvetlenie v Lesoparku

číslo: 74/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Správu spoločnosti TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
obdobie 1-12/2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Správu spoločnosti TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
obdobie 1-12/2016 s pripomienkou, aby spol. TSMPD, s.r.o. pripravila návrh
navýšenie transferu zo strany mesta, za účelom zakúpenia výkonnejšej techniky
údržbu verejnej zelene a údržbu miestnych komunikácií.
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číslo: 75/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2016.

číslo: 76/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017.

číslo: 77/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2016 mesta Prievidza o určení výšky dotácie
a prevádzku ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta
pre rok 2017.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2016 mesta Prievidza o určení výšky dotácie
a prevádzku ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta
pre rok 2017.

na mzdy
Prievidza

na mzdy
Prievidza

číslo: 78/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov
v meste.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov
v meste.

číslo: 79/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza.

číslo: 80/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2016.

číslo: 81/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o..
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o..

číslo: 82/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza.

číslo: 83/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.

číslo: 84/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta, s nasledovnou
pripomienkou:
doplniť bod 6.12 pism. d)
"v prípade žiadosti o rozkopávky a vecné bremena na uloženie telekomunikačných
vedení doložiť stanoviská od ostatných prevádzkovateľov a poskytovateľov dátových
služieb (v prípade, že tieto stanoviská ostatných prevádzkovateľov a poskytovateľov
dátových služieb budú negatívne, ďalšie žiadosti o rozkopávky na ten istý účel a v tej
istej, resp. priľahlej lokalite z dôvodu ochrany majetku mesta nebudú povolené a
žiadatelia budú odkázaní na dohodu s oprávneným z vecného bremena; nevzťahuje
sa to pre spoločnosti SPP- distribúcia, a. s., SSE-D, a. s,. a Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.)".
číslo: 85/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2016.

číslo: 86/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS za rok 2017.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS za rok 2017.

číslo: 87/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2016.

číslo: 88/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov za rok 2017.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov za rok 2017.
číslo: 89/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti spol. 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, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych
zmlúv za rok 2016.
II.
odporúča MsZ
schváliť
Správu o činnosti spol. 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, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych
zmlúv za rok 2016
číslo: 90/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PEV, s.r.o., so sídlom v Žiline, Revolučná 3288/3, zastupujúca
spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s, so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, o rozšírenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza , parcela registra C KN č. 7771/19, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 515 m2 (LV 9405, spoluvlastnícky podiel ½).
právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemok vo
vlastníctve mesta Prievidza za účelom stavby, údržby a opravy prípadných porúch
pre stavbu „7826 – Prievidza – Ciglianska – VN, TS a NN, Chatová oblasť Borina“
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.
372/15 zo dňa 25.08.2015 v znení uzn. MsZ č. 147/16 zo dňa 26.04.2016 v znení uzn.
MsZ č.16/17 zo dňa 30.01.2017).
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti PEV, s.r.o., so sídlom v Žiline, zastupujúca spoločnosť
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s, so sídlom v Žiline, rozšírenie vecného

bremena o parcelu registra C KN č. 7771/19, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
515 m2 (LV 9405, spoluvlastnícky podiel ½).

číslo: 91/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti B&Š HoReCa, s. r. o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, SNP 35/5,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
v k. ú. Prievidza , parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 8533 m2 právo uloženia inžinierskych sietí na Letiskovej ulici za účelom
pripojenia stavby „Prevádzková budova“ na siete technického vybavenia - prípojky
kanalizácie, prípojky vody a elektrickej prípojky, pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena 12 m2.
II.
odporúča MsZ
schváliť spoločnosti B&Š HoReCa, s. r. o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, zriadenie
vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí na Letiskovej ulici za účelom
pripojenia stavby „Prevádzková budova“ na siete technického vybavenia - prípojky
kanalizácie, prípojky vody a elektrickej prípojky, v zmysle IS č. 80. Prípojky realizovať
pretlakom popod cestu, kanalizačnú prípojku napojiť do kanalizačnej šachty.

číslo: 92/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PROSPEKT, s. r. o., so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 2, v zast.
konateľom Róbertom Ďurčanom o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
v zmysle doloženého Geometrického plánu č. 90/2016 na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a priznanie práva prejazdu
motorovým vozidlom.
II.
neodporúča
schváliť žiadosť spoločnosti PROSPEKT, s. r. o., so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov
2, v zast. konateľom Róbertom Ďurčanom o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena.
III.
odporúča
do zasadnutia MsR doplniť nasledovné informácie:
- či predchádzala kúpa spol. WERCO-ON schváleniu pred vecným bremenom?
- či spol. PROSPEKT, s.r.o. užíva nehnuteľnosť bez kolaudačného rozhodnutia?
- osloviť p. Bundzela, či nevie poskytnúť súčinnosť v súvislosti s uložením inžinierskych
sietí spol. PROSPEKT, s.r.o. na pozemku parc. č. 370/45.

číslo: 93/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti RIKU, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Clementisa 24, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú.
Prievidza , parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2 , právo
uloženia inžinierskych sietí na Ul. R. Jašíka - kanalizačnej prípojky, prípojky vody
a prípojky elektriky k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 40 m2.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti RIKU, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Clementisa 24,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
v k. ú. Prievidza , parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2,
právo uloženia inžinierskych sietí na Ul. R. Jašíka k plánovanej výstavbe Obytného
komplexu 7.

číslo: 94/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti RIKU s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Clementisa 24, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú.
Prievidza , parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2 , právo
uloženia inžinierskych sietí na Ul. R. Jašíka - kanalizačnej prípojky a prípojky vody na
pozemok č. 3984/81, pričom prípojky budú realizované v jednej ryhe; predpokladaný
rozsah vecného bremena je 30 m2.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o., Prievidza, Clementisa 24, o zriadenie
vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí na Ul. R. Jašíka - kanalizačnej
prípojky a prípojky vody na pozemok č. 3984/81, pričom prípojky realizovať v jednej
ryhe.
číslo: 95/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena
– právo uloženia IS ( voda a kanalizácia) a právo výjazdu na verejnú komunikáciu zo
súkromného pozemku, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 42 m2.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného
bremena – právo uloženia IS, a to nasledovne:
– kanalizáciu napojiť do dažďovej kanalizačnej vpuste;
– prípojku vody viesť pretlakom popod cestu
III.
neodporúča MsZ

schváliť žiadateľovi právo výjazdu na verejnú komunikáciu zo súkromného pozemku,
nakoľko komisia žiada doložiť do zasadnutia MsR:
- stanovisko, či nie je uvažované v danej lokalite s chodníkom;
- ako je možné koncepčne využiť pozemky medzi cestou a pozemkami v súkromnom
vlastníctve (trávnatá plocha).
číslo: 96/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., Námestovo – o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS „FTTH telekomunikačná prípojka J. M. Hurbana 828“, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 40 m2.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. DSI DATA s.r.o., Námestovo – o zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS „FTTH telekomunikačná prípojka J. M. Hurbana 828“ v zmysle IS č.
80 s tým, že v zmluvách bude zapracovaný súhlas oprávneného z vecného bremena
(DSI DATA s.r.o.) na realizáciu a rekonštrukciu chodníka a prípadné rozšírenie
chodníka v danej lokalite.
číslo: 97/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť JUDr. Jána Ondruša a MUDr. Ľubice Ondrušovej, spoločný trvalý pobyt
Pezinok, Cajlanská ulica č. 159, v zast. Ing. arch. Stanislavom Mečiarom, trvale
bytom Prievidza, Vinohradnícka ulica č. 12, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza (Ul. J.
Červeňa a Ul. R. Jašíka), parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou
4164 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena je 6 m + ochranné pásmo.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť JUDr. Jána Ondruša a MUDr. Ľubice Ondrušovej, spoločný trvalý
pobyt Pezinok, Cajlanská ulica č. 159, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou
mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza (Ul. J. Červeňa a Ul. R.
Jašíka), parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2, právo
uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody.
III.
žiada
osloviť StVPS, a. s., či nemôže dôjsť k obnove vodovodnej prípojky po pôvodnej trase.
číslo: 98/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Richarda Pišťáneka, Lazany, o zriadenie vecného bremena – právo uloženia
IS – elektrická NN prípojka v súvislosti s prestavbou objektu školy na bytový dom 45
b.j.

II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Richarda Pišťáneka, Lazany, o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS – elektrická NN prípojka v súvislosti s prestavbou objektu školy na bytový
dom 45 b.j.
III.
odporúča
osloviť žiadateľa, resp. SSE-D o upresnenie, kto bude realizovať predmetnú prípojku,
či ide o rekonštrukciu v pôvodnom trasovaní alebo nie a podľa toho bude navrhnuté
riešenie.
číslo: 99/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. L. Mikuláš - o zriadenie
vecného bremena – právo uloženia IS k stavbe „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka –
Ul. Školská – Rekonštrukcia NNS“.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. L. Mikuláš o zriadenie vecného bremena v rozsahu cca 9,5 m 2, podľa vyjadrenia VVO č. 5.
číslo: 100/2017
komisia
I.
berie na vedomie
ponuku Vladimíra Hanusku, trvalý pobyt Horská ul. 1311/4, Partizánske, na uplatnenie
predkupného práva v prospech mesta Prievidza na nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
pozemok parcela registra C KN č. 3591/335 v rozsahu výmery 497 m2, z dôvodu zlého
zdravotného stavu a nedostatku financií p. Hanusku.
II.
neodporúča MsZ
schváliť uplatnenie predkupného práva.
III.
súhlasí
s predajom predmetnej nehnuteľnosti sestre p. Vladimíra Hanusku, so zachovaním
predkupného práva v prospech mesta.
číslo: 101/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. VOMS, s.r.o., so sídlom Stráža 260, o kúpu pozemkov nachádzajúcich
sa v k. ú. Prievidza, vedených na LV č. 1, parcely číslo:
5156/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127 m2 ;
5169/27 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 262 m2 ;
5169/40 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 63 m2;
6958/60 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2;
695869 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2;

6958/70 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2,
ktorých vlastníkom je mesto Prievidza v 1/1-ine, za účelom vybudovania parkovacích
miest k čerpacej stanici pohonných hmôt, na ktorú ma spoločnosť súhlasné stanovisko
mesta Prievidza.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. VOMS, s.r.o., so sídlom Stráža 260, o kúpu pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza.

číslo: 102/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, Lazany, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, parc. č. 5305/6, 5314/1, 5298/3, v rozsahu výmery 2 800 m2 , za
účelom vybudovania cestnej komunikácie a chodníkov, ktoré investor vybuduje na
vlastné náklady a bezodplatne odovzdá do majetku mesta, a to za sumu 1,- €.
Žiadosť bola predložená na zasadnutí VVO č. IV., v zmysle ktorého členovia:
- žiadajú prekládku jestvujúceho oplotenia MŠ Clementisa a vybudovanie úplne nového
oplotenia podľa zamerania a schválenia predsedu VVO;
-schvaľujú, že investor zabezpečí presadenie všetkých stromov, ktoré budú
nevyhnutné presadiť v súvislosti s budovaním nových chodníkov a to tak, aby
minimálna vzdialenosť stromu od chodníka bola 1,0 m.
II.
žiada
doplniť informáciu, aký je dôvod na prekládku plotu a zmenšenie areálu škôlky.

číslo: 103/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. SSE – Distribúcia, a. s. , so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina,
v zastúpení spol. Mondez, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 380/10, Žilina, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra K NC č. 155/1,
v rozsahu výmery 28 m2, za účelom výstavby transformačnej stanice.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SSE – Distribúcia, a. s. , so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina,
v zastúpení spol. Mondez, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 380/10, Žilina, kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za priemer ceny znaleckého posudku a ceny podľa
IS č. 80. Zároveň členovia komisie žiadajú doložiť informáciu o vlastníctve súčasných
priestoroch rozvádzača.

číslo: 104/2017
komisia
I.

berie na vedomie
žiadosť Mariána Mendela a manž., trvalý pobyt J.L. Bellu 531/20, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 164, v rozsahu
výmery 27,5 m2, zapísaného na LV č. 10652, za účelom vybudovania spevnenej
plochy, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám pri otváraní brány pred rodinným
domom na Veľkonecpalskej ul. č. 37,39.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Mariána Mendela a manž., trvalý pobyt J.L. Bellu 531/20, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza.

číslo: 105/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ivana Bolchu a manž., trvalý pobyt Ul. Pod horou 1276/6A, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5593/1, v rozsahu
výmery 235 m2, za účelom majetkoprávneho usporiadania priľahlého pozemku
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Zároveň susedia predmetného pozemku
požiadali mesto, aby tento pozemok nebol predaný, vzhľadom k tomu, že podali
reklamáciu na zápis pozemkov v rámci ROEP-u.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ivana Bolchu a manž., trvalý pobyt Ul. Pod horou 1276/6A, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, (počkať na vyjadrenie ROEP-u). Neodporúčané
stanovisko komisie je aj z dôvodu, že predmetným pozemkom prechádza zber spodnej
vody.

číslo: 106/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Kataríny Hošoffovej, trvalý pobyt M. Hodžu 2/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 1916, s výmerou 17
m2, ktorý sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľky.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Kataríny Hošoffovej, trvalý pobyt M. Hodžu 2/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu 70 €/m2.

číslo: 107/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jany Gregorovej a manž., trvalý pobyt Záhradnícka 611/2, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela číslo 3249/3, v rozsahu výmery približne 8 m2,
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je priľahlý k ich
nehnuteľnosti a je oplotený.

II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jany Gregorovej a manž., trvalý pobyt Záhradnícka 611/2, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu v zmysle platných Zásad (40 €/m2).

číslo: 108/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Tomáša Mečiara, trvalý pobyt Vinohradnícka 775/12, Prievidza a Ing. Michaely
Murkovej, trvalý pobyt Prievidzská 112/24, N. Pravno, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, parcela číslo 3249/3, v rozsahu výmery približne 18 m2, za účelom
majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je priľahlý k ich nehnuteľnosti a je
oplotený.
II.
odporúča MsZ
žiadosť Tomáša Mečiara, trvalý pobyt Vinohradnícka 775/12, Prievidza a Ing. Michaely
Murkovej, trvalý pobyt Prievidzská 112/24, N. Pravno, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, a to za cenu v zmysle platných Zásad (40 €/m2).

číslo: 109/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. LK Consulting, s.r.o., so sídlom Papraďová 1/A, Bratislava, v zastúpení
Ing. Ladislavom Kozmom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky parcely
registra C KN č. 788/29 a 791/12, spolu vo výmere 341 m2, za účelom vybudovania
parkovacej plochy.
II.
odporúča MsZ
1. zrušiť uznesenie MsZ č. 379/16 zo dňa 22. 8. 2016, ktorým bol schválený prevod
horeuvedených pozemkov pre Ing. Igora Cesneka a manž.
2. schváliť predaj predmetných pozemkov spol. LK Consulting.
číslo: 110/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ul. 4, Prievidza, o vydržanie
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5946, v rozsahu výmery 378 m2, ktorý
bezprostredne susedí s pozemkami parcelné číslo 5944 a 5945 vo vlastníctve
žiadateľa. P. Steinemann sa o pozemok nepretržite stará a užíva ho od vydania
stavebného povolenia pre rodinný dom , t. j. od r. 1977. V prípade, že žiadateľovi
nebude umožnené vydržanie pozemku, žiada o kúpu predmetnej parcely za
symbolickú, alebo prijateľnú cenu ako pre dôchodcu
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ul. 4, Prievidza,
o vydržanie pozemku v k. ú. Prievidza.

III.
odporúča MsZ
schváliť nájom predmetného pozemku.

číslo: 111/2017
komisia
I. berie na vedomie
námietky účastníkov konania manželov Chlpekových, trvalý pobyt Ulica I. Krasku
693/45, Prievidza k územnému konaniu o umiestnení stavby „Garáže – Ul. R.Jašíka na
pozemku parc.č. 4815/20“ so žiadosťou na pani primátorku o vyjadrenie, aby bolo
možné problém vyriešiť zámenou za vhodnejší pozemok.
Manželia Chlpekoví sa síce k územnému konaniu o umiestnení stavby „Garáže – Ul.
R.Jašíka na pozemku parc.č. 4815/20“ vyjadrovať môžu, ale členovia komisie sa
k námietke nevyjadrujú, nakoľko manželia Chlpekoví nie sú vlastníkmi pozemku, ktorý
by mal byť predmetom navrhovanej zámeny pozemkov. So zámenou by musel v prvom
rade súhlasiť vlastník (p. Reis).

číslo: 112/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti METAL TECHNIK, s.r.o. so sídlom Šulekova 12, Prievidza,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
5061/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 47 m2 na účel umiestnenia
celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou reštaurácie na Šulekovej
ulici 12.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti METAL TECHNIK, s.r.o. so sídlom Šulekova 12,
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel umiestnenia celoročného
vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou reštaurácie na Šulekovej ulici 12.

číslo: 113/2017
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ľubomíra Mečiara s manželkou, trvalý pobyt Ulica J. Záborského 516/18,
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra
C KN č. 2857/1 v rozsahu výmery 145 m2, na účel zveľaďovania predzáhradky
a sadenia kvetov, nakoľko sa o pozemok dlhodobo starajú, čistia, kosia trávu a zároveň
žiada o povolenie položenia betónových zatrávňovačov za účelom umožnenia vjazdu
vozidla do dvora a na parkovanie motorového vozidla.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ľubomíra Mečiara s manželkou, trvalý pobyt Ulica J. Záborského
516/18, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na účel zveľaďovania
predzáhradky a sadenia kvetov, ako aj položenia betónových zatrávňovačov za
účelom umožnenia vjazdu vozidla do dvora a na parkovanie motorového vozidla.

číslo: 114/2017
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Horského komposesorátu, pozemkového spoločenstva Prievidza, so sídlom
Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza ako prenajímateľa o nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza vo vlastníctve Horského komposesorátu Prievidza, časť pozemku z parcely
registra C KN č. 4047/1 (lesný park v Prievidzi) v rozsahu výmery 564,5m x 0,5 m, na
účel zriadenia a užívania verejného osvetlenia mestom Prievidza (ako nájomcom).
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Horského komposesorátu, pozemkového spoločenstva Prievidza, so
sídlom Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza ako prenajímateľa o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza.

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 5. 5. 2017

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
ZO DŇA 2. 5. 2017

Začiatok zasadnutia: 14.00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 20.00 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Ďurčeková, Ing.
Marián Bielický, JUDr. Martin Lukačovič, Ing., Milan Simušiak, Ing. Branislav Bucák,
Mgr. Oto Kóňa, Július Urík,
Prizvaní: Ing. Mária Halahyjová, Ing. Lenka Pánisová, Ing. Viola Čmiková, Ing. Alojz
Vlčko, JUDr. Róbert Pietrik, Mgr. Dana Horná, Ing. Branislav Magdolen, JUDr. Ján
Martiček, Ing. Petra Briatková, Ľubica Burešová, JUDr. Aneta Tarnóczyová, JUDr. Eva
Privitzerová
PROGRAM:
1. Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za
obdobie 1-12/2016
2. Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2016
3. Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 10/2016 mesta Prievidza o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta
Prievidza pre rok 2017
5. Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní
budov v meste
6. Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
7. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2016
8. Návrh na zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD
s.r.o.
9. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza
10. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
11. Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
12. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2016
13. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS za rok 2017
14. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2016
15. Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov za rok 2017
16. Správa o činnosti spol. 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,
Koncesnej
zmluvy
a Komisionárskych zmlúv za rok 2016

17. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. P.E.V., Žilina – žiadosť o zriadenie
vecného bremena – rozšírenie VB – právo uloženia IS pre stavbu „7826- Prievidza
– Ciglianska – VN, NN a TS
18. B&Š HoReCa, s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o zriadenie vecného
bremena – právo uloženia IS za účelom pripojenia stavby „Prevádzková budova“
na siete technického vybavenia
19. PROSPEKT, s.r.o. Žilina – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena v zmysle doloženého GP (návrh na zmenu trasy uloženia NN prípojky)
20. RIKU s.r.o. , Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7
21. RIKU s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
na pozemok 3984/81
22. Ing. Zoltán Baláž a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS a právo výjazdu na verejnú komunikáciu zo súkromného
pozemku
23. spol. DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS „FTTH telekomunikačná prípojka J. M. Hurbana 828“
24. JUDr. Ondruš , MUDr. Ľubica Ondrušová, Pezinok, v zast. Ing. arch. Stanislavom
Mečiarom – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS
25. Richard Pišťánek, Lazany – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia
IS – elektrická NN prípojka v súvislosti s prestavbou objektu školy na bytový dom
45 b.j.
26. spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o. L. Mikuláš - žiadosť o zriadenie
vecného bremena – právo uloženia IS k stavbe „9587 – Prievidza – časť V.
Lehôtka – Ul. Školská – Rekonštrukcia NNS“
1. Vladimír Hanuska, Partizánske – ponuka na uplatnenie predkupného práva
2. spol. VOMS, s.r.o., Stráža – žiadosť o kúpu pozemkov
3. Richard Pišťánek, Lazany – žiadosť o nájom pozemkov
4. spol. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, v zast. spol. MONDEZ, s.r.o., Žilina – žiadosť
o kúpu časti pozemku, informácia o ZP
5. Marián Mendel, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
6. Ivan Bolcha a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
7. Katarína Hošoffová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
8. Jana Gregorová a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
9. Tomáš Mečiar, Prievidza , Ing. Michaela Murková, Nitrianske Pravno – žiadosť
o kúpu časti pozemku
10. spol. LK Consulting, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu pozemkov
11. Ing. Erhard Steinemann, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
38. Miloš a Ľuboslava Chlpekoví, Prievidza – námietky k územnému konaniu
39. spol. METAL TECHNIK, s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku na
prevádzkovanie trasy so záberom pozemku počas celého roka
40. Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – žiadosť o nájom pozemku
41. Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo, Prievidza – žiadosť o nájom na
verejné osvetlenie v Lesoparku

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 74
Hlasovanie: deviati za
K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 75

Hlasovanie: deviati za
K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č.76
Hlasovanie: deviati za
K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 77
Hlasovanie: deviati za
K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 78
Hlasovanie: deviati za
K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 79
Hlasovanie: deviati za
K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 80
Hlasovanie: deviati za
K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 81
Hlasovanie: deviati za
K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 82
Hlasovanie: deviati za
K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 83
Hlasovanie: deviati za
K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 84
Hlasovanie: deviati za
K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 85
Hlasovanie: deviati za
K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 86
Hlasovanie: deviati za
K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 87
Hlasovanie: deviati za
K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 88
Hlasovanie: deviati za
K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 89
Hlasovanie: deviati za
K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 90
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 91
Hlasovanie: ôsmi za

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 92
Hlasovanie: ôsmi za

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 93
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 94
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 95
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 96
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 97
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 98
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 99
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 100
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 28 bolo prijaté uznesenie č. 101
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 29 bolo prijaté uznesenie č. 102
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 30 bolo prijaté uznesenie č. 103
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 31 bolo prijaté uznesenie č. 104
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 32 bolo prijaté uznesenie č. 105
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 33 bolo prijaté uznesenie č. 106
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 34 bolo prijaté uznesenie č. 107
Hlasovanie: ôsmi za

K bodu 35 bolo prijaté uznesenie č. 108
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 36 bolo prijaté uznesenie č. 109
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 37 bolo prijaté uznesenie č. 110
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 38 bolo prijaté uznesenie č. 111
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 39 bolo prijaté uznesenie č. 112
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 39 bolo prijaté uznesenie č. 113
Hlasovanie: ôsmi za
K bodu 39 bolo prijaté uznesenie č. 114
Hlasovanie: ôsmi za

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 5. 5. 2017

