
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 14. 3. 2017 

od 56 - 73 
 
 
 

1. Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice 

2. Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza 

3. Požiadavky Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 

- návrh 

4. Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

5. Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických 

a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany 

6. ReFrix, s.r.o. Kežmarok v zast. spol. ERGAstav s.r.o., so sídlom M. Mišíka Prievidza – 

žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS k stavbe ručná umyváreň 

áut 

7. Výmenníkové stanice 

VS 12 Ul. J. P. Šafárika 

VS 16 Ul. J. P. Šafárika 

VS 6 Nábrežie sv. Cyrila 

VS 19 Ul. A. Mišúta – informácia ZP a návrh na vyhlásenie OVS (VVO1, VVO 3) 

8. Ing. Štefan Škríp a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

9. Ing. Sinjar Al-Hadi, Prievidza – žiadosť o zrušenie predkupného práva 

10. Marián Mendel a manž., Prievidza – žiadosť o nájom pozemku 

11. Veronika Púchyová, Prievidza – žiadosť o nájom pozemku 

12. FUN CAFFE, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

13. Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

14. Anna Petrášová AMPA, Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

15. Radoslav Hanzel RADEVA, Kanianka – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

16. SAXES, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

                                        – žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu 

17. Mgr. Rudolf Fiamčík, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 

18. Bohumil Štefek, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 

 

 

číslo: 56/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice 

II. 

odporúča MsZ  
schváliť Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice 

 

číslo: 57/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza 

II. 

MsZ 



Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza podľa jednotlivých 

lokalít: 

23. Lokalita Letisková ulica – obytné územie, Helena Štroblíková (Mário Daumer) –  

      -  odporúča schváliť 

24. Lokalita Riečna ulica – obytné územie, Ivan Vaňo 

      -  neodporúča schváliť 

25. Lokalita – Riečna ulica – obytné územie, Ing. Miroslav Toman  

      -  neodporúča schváliť 

26. Lokalita – Riečna ulica – komerčná vybavenosť, Marek Danihel 

      -  neodporúča schváliť 

27. Koncová ulica, Ing. Martin Ugróczy 

      -  neodporúča schváliť 

28. Malá Lahôtka – rodinné domy, Ľuboš Čičmanec  

- odporúča schváliť v rozsahu zastavanosti protiľahlej strany a za podmienky 

rešpektovania výsledkov prehodnotenia rozvojových lokalít pre obytné územie 

z hľadiska rizika zosuvov 

29. Ul. Pod banskou – rodinný dom, Anton Nedeljak 

      -  odporúča schváliť 

30. Píly – Ul. Tkáčska – apartmánový bytový dom, Ladislav Ješík 

      -  odporúča schváliť  

31. Píly – Ul. Okružná – rozšírenie predajne, COOP Jednota SD 

      - odporúča schváliť s podmienkou predloženia súhlasného stanoviska  nadpolovič- 

     nej väčšiny priľahlých bytových domov         

32. Malá Lehôtka – prehodnotenie rozvojových lokalít na bývanie, Spoločenstvo urbár- 

     nikov Malá Lehôtka  

      - odporúča schváliť 

33. Ul. R. Jašíka – zmena funkčného využitia, RIKU s.r.o., p. Kűffer 

      - odporúča schváliť za predpokladu potvrdenia výkladu súčasného územného       

        plánu spracovateľom    

34. Ul. Pod banskou, FPB 7-2-3 – zmena funkčného využitia, nový cintorín na obytné   

      územie – lokalita sa vypúšťa  

 

číslo: 58/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

Požiadavky Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 

- návrh 

II. 

MsZ   
1. Reklamné a informačné zariadenia a reklamné stavby – regulácia 

- odporúča schváliť 

2.   Letné terasy – regulácia  

      - odporúča schváliť 

3.   Bojnická cesta -  polyfunkčný objekt, Ivan Reis  

      - neodporúča schváliť 

4.   Ul. A. Hlinku – polyfunkčný objekt, Realitus s.r.o. 

      - odporúča schváliť za podmienky určenia záväzných regulatív podlažnosti pre           

        daný objekt v rozsahu 3 nadzemných podlaží a 1 podzemného podlažia            

        s účelom parkovania    

                        



číslo: 59/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

II. 

odporúča MsZ  
 schváliť Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

 

číslo: 60/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických 

a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany 

II. 

odporúča MsZ  
 schváliť Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických 

a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany 

 

číslo: 61/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

žiadosť spol. ReFriX, s.r.o., so sídlom Pod traťou 9, Kežmarok, v zast. spol. ERGAstav, 

s.r.o., so sídlom M. Mišíka Prievidza, o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

inžinierskych sietí – vedenie elektrickej prípojky a dažďovej kanalizácie pre stavbu 

Ručnej umyvárne áut, v k. ú. Prievidza, na časti pozemkov parcela registra C KN č. 

3978/26, 3978/27, 3978/28, 3978/29 

II. 

odporúča MsZ  
schváliť žiadosť spol. ReFriX, s.r.o., so sídlom Pod traťou 9, Kežmarok, v zast. spol. 

ERGAstav, s.r.o., so sídlom M. Mišíka Prievidza, o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia inžinierskych sietí – vedenie elektrickej prípojky a dažďovej kanalizácie pre 

stavbu Ručnej umyvárne áut, v k. ú. Prievidza, s odkladacou podmienkou, že vlastník 

pozemku (spoločenstvo urbaristov) uzavrie s mestom Prievidza nájomnú zmluvu pod 

verejnoprospešné stavby – cyklotrasy v rozsahu stanovenom projektovou 

dokumentáciou na tento účel 

 

číslo: 62/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

informáciu o znaleckom posudku znalca Ing. Adolfa Daubnera a Ing. Pavla Jurkoviča 

– znalci z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stavieb: 

- Výmenníkovej stanice VS-12 čs. 2921 na parc. č. 5043/1, ul. P. J. Šafárika k. ú. 

Prievidza, pre účel majetkoprávneho prevodu 

- Výmenníkovej stanice VS-16 čs. 30959 na parc. č. 5049/1, ul. P. J. Šafárika k. ú. 

Prievidza, pre účel majetkoprávneho prevodu 



- Výmenníkovej stanice VS-6 čs. 10357 na parc. č. 1860, ul. Nábr sv. Cyrila, k. ú. 

Prievidza, pre účel majetkoprávneho prevodu 

- Výmenníkovej stanice č. 20732 na parc. č. 4985, k. ú. Prievidza podľa vyhlášky MS 

č. 492/2004 Z. z. v pl. znení, pre účel majetkoprávneho prevodu 

II. 

odporúča MsZ, 
predaj výmenníkových staníc, pozemkov pod nimi a priľahlých pozemkov po zakreslení 

parkovacích miest a ich následnom zameraní geometrickým plánom, a to tak, že sa 

vyhlási obchodná verejná súťaž na všetky výmenníkové stanice ako celok 

a alternatívne aj na každú samostatne, pričom pri vyhodnocovaní OVS mesto 

uprednostní vyšší výnos z predaja výmenníkových staníc  

  

číslo: 63/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manž., trvalý pobyt Klinčekova ul. 23, Prievidza, o kúpu  

časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5775/2, v rozsahu výmery 5 m2 , za účelom 

vysporiadania pozemku 

II. 

odporúča MsZ  
schváliť žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manž., trvalý pobyt Klinčekova ul. 23, Prievidza, 

o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza 

 

číslo: 64/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Ing. Sinjara Al-Hadi, trvalý pobyt ul. A. Hlinku 25/12 Prievidza, o zrušenie 

predkupného práva v prospech mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 5400/53 

zapísanej na LV č. 9305, z dôvodu, že žiadateľ si vybavuje hypotekárny úver a banka 

neakceptuje nehnuteľnosť ako zabezpečenie úveru z dôvodu predkupného práva 

v prospech mesta Prievidza 

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Ing. Sinjara Al-Hadi, trvalý pobyt ul. A. Hlinku 25/12 Prievidza, 

o zrušenie predkupného práva v prospech mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 

5400/53 zapísanej na LV č. 9305 

III. 

odporúča MsZ  

schváliť 

zápis predkupného práva v prospech mesta Prievidza na 2. miesto za hypotekárnou 

bankou, prípadne preukázať rozostavanosť stavby rodinného domu 

 

číslo: 65/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

Mariána Mendela a manž., trvalý pobyt J. L. Bellu 531/20, Prievidza, o nájom 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 164, v rozsahu 



výmery 18 m2  na Veľkonecpalskej ulici pred rodinným domom č.s. 263 vo vlastníctve 

žiadateľov na účel vybudovania spevnených plôch 

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Mariána Mendela a manž., trvalý pobyt J. L. Bellu, Prievidza, o nájom 

pozemku v k. ú. Prievidza 

III. 

odporúča 

doplniť informáciu, či majú vedľajší susedia vybudované spevnené plochy so súhlasom 

mesta a potom znovu žiadosť predložiť do komisie 

 

číslo: 66/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Veroniky Púchyovej, trvalý pobyt Dlhá ul. 369/36, Prievidza, o nájom pozemku 

v k. ú. Prievidza, číslo parcely 2238/1, v rozsahu výmery 10 m2, za účelom zriadenia 

letnej terasy pre kaviareň 

II. 

odporúča MsZ  
schváliť žiadosť Veroniky Púchyovej, trvalý pobyt Dlhá ul. 369/36, Prievidza, o nájom 

pozemku v k. ú. Prievidza, za účelom zriadenia letnej terasy pre kaviareň 

s podmienkou, že žiadateľka nemá voči mestu a právnickým osobám v zakladateľskej 

pôsobnosti mesta žiadne záväzky  

 

číslo: 67/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť spol. FUN CAFFE, s.r.o., Námestie slobody 36, Prievidza, o schválenie 

vzhľadu letnej terasy. V zmysle oznámenia o schválení Regulatívy č. 2 letných terás 

na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi 

a výzvy na predloženie vizualizácie letných terás pre sezónu 2017  spoločnosť 

predložila právnej kancelárii mesta Prievidza vizualizáciu letnej terasy pre sezónu 

2017.   

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť spol. FUN CAFFE, s.r.o., Námestie slobody 36, Prievidza predloženú 

vizualizáciu vzhľadu letnej terasy pre sezónu 2017, nakoľko spoločnosť nedodržala 

schválený Regulatív č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách 

v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. 

III. 

odporúča 

upozorniť spol. FUN CAFFE, s.r.o., Námestie slobody 36, Prievidza, že jej bude 

zaslaná výpoveď z nájomnej zmluvy, pričom ak počas doby plynutia výpovednej lehoty 

zosúladí vizualizáciu vzhľadu letnej terasy s Regulatívom č. 2 bude  výpoveď vzatá 

späť 

 

 

 

 



 

číslo: 68/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť spol. Caffe Trieste Prievidza, s.r.o.- konateľ spoločnosti p. Peter Kleskeň, 

Poruba 69, o schválenie vzhľadu letnej terasy. V zmysle oznámenia o schválení 

Regulatívy č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej 

mestskej zóne v Prievidzi a výzvy na predloženie vizualizácie letných terás pre sezónu 

2017  spoločnosť predložila právnej kancelárii mesta Prievidza vizualizáciu letnej 

terasy pre sezónu 2017.   

II. 

odporúča MsZ 

schváliť spol. Caffe Trieste Prievidza, s.r.o.- konateľ spoločnosti p. Peter Kleskeň, 

Poruba 69, predloženú vizualizáciu vzhľadu letnej terasy pre sezónu 2017 

 

číslo: 69/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť  Anny Petrášovej Ampa, trvalý pobyt J. Matušku 761/6, Prievidza,  o schválenie 

vzhľadu letnej terasy. V zmysle oznámenia o schválení Regulatívy č. 2 letných terás 

na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi 

a výzvy na predloženie vizualizácie letných terás pre sezónu 2017  spoločnosť 

predložila právnej kancelárii mesta Prievidza vizualizáciu letnej terasy pre sezónu 2017   

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť Anne Petrášovej Ampa, trvalý pobyt J. Matušku 761/6, Prievidza, predloženú 

vizualizáciu vzhľadu letnej terasy pre sezónu 2017, nakoľko p. Petrášová nedodržala 

schválený Regulatív č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách 

v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. 

III. 

odporúča 

upozorniť p. Petrášovú, že jej bude zaslaná výpoveď z nájomnej zmluvy, pričom 

ak počas doby plynutia výpovednej lehoty zosúladí vizualizáciu vzhľadu letnej terasy 

s Regulatívom č. 2 bude  výpoveď vzatá späť 

 

číslo: 70/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, trvalý pobyt Nová 598/22, Kanianka,  

o schválenie vzhľadu letnej terasy. V zmysle oznámenia o schválení Regulatívy č. 2 

letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne 

v Prievidzi a výzvy na predloženie vizualizácie letných terás pre sezónu 2017  

spoločnosť predložila právnej kancelárii mesta Prievidza vizualizáciu letnej terasy pre 

sezónu 2017   

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť Radoslavovi Hanzelovi – Radeva, trvalý pobyt Nová 598/22, Kanianka, 

predloženú vizualizáciu vzhľadu letnej terasy pre sezónu 2017, nakoľko p. Hanzel 



nedodržal schválený Regulatív č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných 

plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. 

III. 

odporúča 

upozorniť p. Hanzela, – Radeva, trvalý pobyt Nová 598/22, Kanianka, že mu bude 

zaslaná výpoveď z nájomnej zmluvy , pričom ak počas doby plynutia výpovednej lehoty 

zosúladí vizualizáciu vzhľadu letnej terasy s Regulatívom č. 2 bude  výpoveď vzatá 

späť 

 

 

číslo: 71/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť spol. SAXES, s.r.o., so sídlom Makovického 498/2, Prievidza, 

-  o schválenie vzhľadu letnej terasy. V zmysle oznámenia o schválení Regulatívy č. 2 

letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne 

v Prievidzi a výzvy na predloženie vizualizácie letných terás pre sezónu 2017  

spoločnosť predložila právnej kancelárii mesta Prievidza vizualizáciu letnej terasy pre 

sezónu 2017   

- o rozšírenie predmetu nájmu o 9 m2 pozemku, parc. č. 2122/1 pred prevádzkou 

URBAN café na Námestí slobody č. 29  

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť spol. SAXES, s.r.o., so sídlom Makovického 498/2, Prievidza, predloženú 

vizualizáciu vzhľadu letnej terasy pre sezónu 2017, nakoľko p. Hanzel nedodržal 

schválený Regulatív č. 2 letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách 

v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi 

III. 

odporúča 

- upozorniť spol. Saxes, s.r.o., so sídlom Makovického 498/2, Prievidza, že jej bude 

zaslaná výpoveď z nájomnej zmluvy , pričom ak počas doby plynutia výpovednej lehoty 

zosúladí vizualizáciu vzhľadu letnej terasy s Regulatívom č. 2 bude  výpoveď vzatá 

späť 

- schváliť rozšírenie predmetu nájmu o 9 m2 pozemku, parc. č. 2122/1 pred prevádzkou 

URBAN café na Námestí slobody č. 29  

 

číslo: 72/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Mgr. Rudolfa Fiamčíka, trvalý pobyt Podhorská 453/64, Prievidza, o nájom 

nehnuteľnosti v k. ú. V. Lehôtka, pozemku parcela registra C KN č. 618/1 s výmerou 

768 m2 a časť pozemku, parcela registra C KN č. 617/6 spolu v rozsahu  výmery 245 

m 2, za účelom zriadenia úžitkovej záhrady a umiestnenia 2 úľov. Pozemok sa 

nachádza vedľa Vrchárskej ulice   

 II. 

 neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mgr. Rudolfa Fiamčíka, trvalý pobyt Podhorská ulica  453/64, 

Prievidza, o nájom časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, za účelom zriadenia úžitkovej 

záhrady a umiestnenia 2 úľov   



III. 

 odporúča MsZ 

vyhlásiť OVS na prenájom časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, s vyvolávacou cenou 

nájmu v zmysle platných Zásad   

 

číslo: 73/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Bohumila Štefeka, trvalý pobyt ul. A. Škarvana 4/26, Prievidza, o nájom 

nehnuteľnosti v k. ú. V. Lehôtka, pozemku parcela registra C KN č. 618/1 s výmerou 

768 m2 a časť pozemku, parcela registra C KN č. 617/6 spolu v rozsahu  výmery 245 

m 2, na záhradkárske účely. Pozemok sa nachádza vedľa Vrchárskej ulice   

II. 

 neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Bohumila Štefeka, trvalý pobyt ul. A. Škarvana 4/26, Prievidza, 

o nájom časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, na záhradkárske účely   

III. 

 odporúča MsZ 

vyhlásiť OVS na prenájom časti pozemkov v k. ú. V. Lehôtka, s vyvolávacou cenou 

nájmu v zmysle platných Zásad   

 

 

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

 

                          

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 15. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO  

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA 14. 3. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia: 8. 00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 11.00 hod. 

 

Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. 

Marián Bielický, Ing. Branislav Bucák, Mgr. Oto Kóňa, Július Urík 

 

Prizvaní: Ing. Roman Veselý, JUDr. Emília Kačmárová, JUDr. Veronika Ľahká, Ing. 

Petra Briatková, Ľubica Burešová, JUDr. Aneta Tarnóczyová, JUDr. Eva Privitzerová 

 

Program: 

1.  Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice 

2. Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza 

3. Požiadavky Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 

- návrh 

4. Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

5. Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických 

a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany 

6. ReFrix, s.r.o. Kežmarok v zast. spol. ERGAstav s.r.o., so sídlom M. Mišíka Prievidza – 

žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS k stavbe ručná umyváreň 

áut 

7. Výmenníkové stanice 

VS 12 Ul. J. P. Šafárika 

VS 16 Ul. J. P. Šafárika 

VS 6 Nábrežie sv. Cyrila 

VS 19 Ul. A. Mišúta – informácia ZP a návrh na vyhlásenie OVS (VVO1, VVO 3) 

8. Ing. Štefan Škríp a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

9. Ing. Sinjar Al-Hadi, Prievidza – žiadosť o zrušenie predkupného práva 

10. Marián Mendel a manž., Prievidza – žiadosť o nájom pozemku 

11. Veronika Púchyová, Prievidza – žiadosť o nájom pozemku 

12. FUN CAFFE, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

13. Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

14. Anna Petrášová AMPA, Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

15. Radoslav Hanzel RADEVA, Kanianka – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

16. SAXES, s.r.o., Prievidza – žiadosť o schválenie vzhľadu letnej terasy 

                                        – žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu 

17. Mgr. Rudolf Fiamčík, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 

18. Bohumil Štefek, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 

 

 

 

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 56 

Hlasovanie: siedmi za 



 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 57 

Hlasovanie: lokality 23- 32  

                   a lokalita 34: siedmi za 

                   lokalita 33: štyria za 

                                     traja sa zdržali  

                  

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 58 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 59 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 60 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 61 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 62 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 63 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 64 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 65 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 66 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 67 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 68 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 69 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 70 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 71 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 72 

Hlasovanie: siedmi za 



 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 73 

Hlasovanie: siedmi za 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

 

       

 

                    

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 15. 3. 2017 

 


