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Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2018
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2018
Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2018
Návrh SMMP na zúženie hnuteľného majetku v rámci koncesnej zmluvy zo dňa
29.6.2016 v znení jej dodatkov č. 1-8
Žiadosť SSE-Distribúcia, a. s. Žilina o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Prievidza, k investičnému zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ:
ZAHUSTENIE TS, ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového
rozpočtu za obdobie I.-VI./2018
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o zmenu: geometrického plánu na
zameranie IS k stavbe „Fith Prievidza sekcie A,B,C“
DSI DATA s.r.o., Námestovo Slovak Telekom, a.s. Bratislava – žiadosť
o prehodnotenie zmluvnej pokuty
Vrták Peter, k. ú. Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie
IS, právo prechodu a prejazdu
Lukáč Rastislav a manž., k. ú Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
Kotlárová Renáta, Prievidza – informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní voči
výpovedi
Akzent BigBoard, a.s. Bratislava – žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými
plochami
Ondrášek Radomír, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou na
Sadovej ul.
ARTON, s.r.o., Žilina – žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými plochami
DAVPEK, s.r.o., Kanianka – žiadosť o splátkový kalendár
Meštiansky dom, Prievidza – žiadosť o MPV pozemkov
Mokrý Peter, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemkov
Richter Eduard a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
Mgr. Pinterová Denisa, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
Dadík Róbert – Termont, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
M-KOVO, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
Meliško Jozef, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
Ing. Páleník Branislav, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku

číslo: 196/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2018

číslo: 197/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2018
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2018 s nasledovnou
pripomienkou: vzhľadom na požiadavku KaSS o navýšenie kapitálovej dotácie na
zakúpenie umývačky riadu pre KD Necpaly, vyčísliť, aké boli investičné náklady na
rekonštrukciu kuchyne

číslo: 198/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2018
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2018

číslo: 199/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh SMMP na zúženie hnuteľného majetku v rámci koncesnej zmluvy zo dňa
29.6.2016 v znení jej dodatkov č. 1-8
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh SMMP na zúženie hnuteľného majetku v rámci koncesnej zmluvy zo
dňa 29.6.2016 v znení jej dodatkov č. 1-8

číslo: 200/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Žiadosť SSE-Distribúcia, a. s. Žilina o prerokovanie technického návrhu energetických
IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ: ZAHUSTENIE TS, ROZVODY NNK,
REKONŠTRUKCIA NNS“
II.
odporúča MsZ
schváliť technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve
mesta Prievidza, k investičnému zámeru 10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ:
ZAHUSTENIE TS, ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“, predložený spol. SSEDistribúcia, a. s., Žilina

číslo: 201/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového rozpočtu
za obdobie I.-VI./2018

číslo: 202/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018

číslo: 203/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377,
o zmenu na geometrické zameranie ( súhlas s uložením inžinierskych sietí ponad časti
pozemkov k stavbe „FTTH Prievidza sekcie A,B,C“ vedenie elektronickej
komunikačnej siete formou vzdušného vedenia bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 506/15 zo dňa 08.12.2015 v znení uzn. č 397/16 zo dňa
03.10.2016 a v znení uznesenia č. 455/16 zo dňa 31.10.2016; Dohoda uzatvorená dňa
02.12.2016)
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A.
Bernoláka 377, o zmenu na geometrické zameranie s nasledovnými odkladacími
podmienkami:
- uzavretie dodatku k Zmluve, ktorým sa upravuje obmedzenie prevodu vlastníckeho
práva HTTP bez súhlasu mesta, resp. so sankciou;
- aby oprávnený z vecného bremena umožnil v ochrannom pásme sietí výstavbu
verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je povinný z vecného bremena, resp.
tretie osoby, vo vzťahu ku ktorým je povinný z vecného bremena zakladateľom alebo
zriaďovateľom;
- doplniť informáciu právnou kanceláriou, či inžinierske siete – vzdušné vedenie, je
možné zapísať v katastri nehnuteľností

číslo: 204/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločností DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377,
a Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28, o prehodnotenie zmluvnej
pokuty (lokalita staré sídlisko Píly – Prievidza, tzv. 1. etapa, kde sú stavebníkmi
spoločnosti DSI DATA s.r.o. a Slovak Telekom, a. s.)

-

(zriadenie vecného bremena schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Prievidzi číslo 347/14 zo dňa 26.08.2014 v znení uzn. č. 325/15 zo dňa 11.08.2015 v
znení uzn. MsZ č. 395/16 zo dňa 03.10.2016 v znení uzn. MsZ č. 15/17 zo dňa
30.01.2017 a uznesenie MsZ č. 239/18 zo dňa 28.05.2018)
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A.
Bernoláka 377, a Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28,
o prehodnotenie zmluvnej pokuty (lokalita staré sídlisko Píly – Prievidza, tzv. 1. etapa,
kde sú stavebníkmi spoločnosti DSI DATA s.r.o. a Slovak Telekom, a. s.),
s nasledovným odkladacími podmienkami:
doplniť stanovisko odboru výstavby v súčinnosti s právnou kanceláriou k objektivizácii
zmien zmeny trasovania inžinierskych sietí oproti pôvodnému projektu;
komunikačné siete v blízkosti bytových domov - zmena bodov v etape Píly I. na
podzemné komunikačné siete;
uzavretie dodatku k Zmluve, ktorým sa upravuje obmedzenie prevodu vlastníckeho
práva HTTP bez súhlasu mesta, resp. so sankciou;
aby oprávnený z vecného bremena umožnil v ochrannom pásme sietí výstavbu
verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je povinný z vecného bremena, resp.
tretie osoby, vo vzťahu ku ktorým je povinný z vecného bremena zakladateľom alebo
zriaďovateľom

číslo: 205/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Vrtáka, bytom ul. A. Rudnaya 197/4, Prievidza o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 5638 – zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 17065 m2, vedenom na LV č. 1:
- právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky (v rozsahu 6 m2),
kanalizačnej splaškovej prípojky (v rozsahu 10,5 m2), plynovej prípojky a NN elektrickej
prípojky (3 m2)
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v predpokladanom rozsahu
24,61 m2 cez zatrávňovacie tvárnice k novostavbe rodinného domu na parcele CKN č.
6166 na Snežienkovej ul.
II. žiada
doplniť v projektovej dokumentácii, ako budú riešené konštrukčné vrstvy chodníka
(sklopený obrubník) pre zaťaženie motorovými vozidlami nad 3,5 tony
číslo: 206/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Rastislava Lukáča a manž., spoločne trvalý pobyt Malonecpalská ulica
2971/38, Prievidza, o zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, medzi ulicami
Malonecpalskou a Veľkonecpalskou. Ide o časť parcely CKN č. 6375 vo vlastníctve
žiadateľov, na ktorej bola vybudovaná asfaltová komunikácia a ktorú žiadajú vymeniť
s časťou susednej parcely CKN č. 6374 vo vlastníctve mesta, a to v rozsahu 13 m2

II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Rastislava Lukáča a manž., spoločne trvalý pobyt Malonecpalská ulica
2971/38, Prievidza, o zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, medzi ulicami
Malonecpalskou a Veľkonecpalskou

číslo: 207/2018
komisia
I.
berie na vedomie
a) informáciu o vypovedaní nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 11/18
medzi prenajímateľom mesto Prievidza a nájomcom Renátou Kotlárovou, miesto
podnikania Ciglianska cesta 2668/6A, Prievidza, výpoveďou zo dňa 28.06.2018
b) odvolanie Renáty Kotlárovej, miesto podnikania Ciglianska cesta 2668/6A,
Prievidza, zo dňa 13.07.2018, v ktorej uvádza , že je ochotná zaplatiť svoj záväzok
voči mestu za nájom na ul. M. Mišíka, aj za dcéru a prosí, aby bolo žiadosti o odvolanie
vyhovené
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť o odvolanie Renáty Kotlárovej, miesto podnikania Ciglianska cesta
2668/6A, Prievidza, o vypovedaní nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou
č. 11/18 medzi prenajímateľom mesto Prievidza a nájomcom Renátou Kotlárovou
číslo: 208/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Akzent BigBoard, a.s. so sídlom Ivanská cesta 2D, Bratislava, o nájom
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra C KN č. 3256/84 na
Ulici Matici slovenskej pri OD Rozvoj pri oplotení parkoviska a parcela registra C KN
č. 3256/8 na Ulici Matice slovenskej pri oplotení gymnázia, spolu v rozsahu výmery
18 m², na ktorých sú umiestnené spolu 2 ks reklamných obojstranných bilboardov a 1
ks jednostranných bilboardov vo vlastníctve žiadateľa (predtým do 31.12.2013 žiadateľ
užíval pozemky na základe nájomnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou TEZAS, spol.
s r.o.)
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok
mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN č. 3256/84
na Ulici Matice slovenskej oproti OD Rozvojpri oplotení parkoviska a parcela registra C
KN č. 3256/8 na Ulici Matice slovenskej pri oplotení gymnázia, spolu v rozsahu
výmery 18 m², na ktorých sú umiestnené spolu 2 ks reklamných obojstranných
bilboardov a 1 ks jednostranných bilboardov vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou
úhrady jednorazovej náhrady za doterajší záber verejného priestranstva, za 3 kusy
reklamných zariadení, a to za obdobie od 01.01.2014

číslo: 209/2018
komisia
I.
berie na vedomie
a)žiadosť Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza,
vlastníka garáže na Sadovej ulici v Prievidzi o kúpu pozemku pod stavbou garáže
v jeho vlastníctve, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou
garáže;
b)žiadosť o odpustenie nájomného za roky 2016 a 2017 a jednorazovej náhrady za
užívanie pozemku pod garážou za obdobie od 25.4.2013 do 25.4.2016 za prenájom
pozemku pod stavbou garáže v jeho vlastníctve na Sadovej ulici v Prievidzi
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) žiadosť Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7,Prievidza, kúpu
pozemku pod stavbou garáže v jeho vlastníctve, na účel majetkovoprávneho
vyporiadania pozemku pod stavbou garáže;
b) odpustenie nájomného za roky 2016 a 2017 a jednorazovej náhrady za užívanie
pozemku pod garážou za obdobie od 25.4.2013 do 25.4.2016 za prenájom pozemku

číslo: 210/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ulici za depom parcela registra C KN č. 3670/2 v
rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve
žiadateľa, časti pozemku na Nábrežnej ulici parcela registra C KN č. 3976/18
v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve
žiadateľa, časti pozemku na Necpalskej ceste parcela registra C KN č. 2570/6
v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve
žiadateľa, a časti pozemku na Necpalskej ceste vedľa Lidla parcela registra C KN č.
5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo
vlastníctve žiadateľa, (predtým spol. užívala pozemky na základe rozhodnutí o zábere
verejného priestranstva)
II.
odporúča MsZ
žiadosť odložiť a znovu predložiť na rokovanie do komisie až po vyjadrení architektky
mesta
číslo: 211/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. DAVPEK, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka o:
a) umožnenie splatiť svoj záväzok, ktorý je predmetom žaloby vedenej na Okresnom
súde Prievidza pod sp.zn. 14C/16/2018, voči mestu Prievidza za prenájom
nebytových priestorov 00.3 a 00.4, (ako súčasť stavby „križovatka ciest I/64

a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi) v rozsahu výmery 32,70
m2, a to formou splátok;
b) odpustenia alebo zmiernenia úrokov z omeškania, vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania a ročného úroku vo výške 9 %;
c) návhu na späťvzatie žaloby zo strany mesta Prievidza;
d) pristúpiť k mimosúdnej dohode formou mediácie
II.
odporúča MsZ
a) schváliť žiadosť spol. DAVPEK, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka
o splatenie záväzku, ktorý je predmetom žaloby vedenej na Okresnom súde
Prievidza pod sp.zn. 14C/16/2018, voči mestu Prievidza za prenájom nebytových
priestorov 00.3 a 00.4, a to formou splátok, pričom 1. splátka vo výške 50 % z dlžnej
sumy a zvyšok dlžnej sumy zaplatiť v splátkach po dobu 6 mesiacov
III.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. DAVPEK, s.r.o. so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka v
ostatných bodoch žiadosti: b) c) d)

číslo: 212/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Petronely Wurderovej, trvalý pobyt ul. Sv. Cyrila č. 359/23 Prievidza a MUDr.
Daniely Hirnerovej, trvalý pobyt Západ č. 1056/13 Trstená o zámenu nehnuteľností, a
to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, zastavaná plocha
a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. Prievidza,
nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, za časť
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 2118/1, zastavaná
plocha a nádvorie v rozsahu výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Prievidza a to
aj s budovou, ak bude jej statický posudok vyhovujúci. V prípade, že statický posudok
nebude vyhovujúci, budovu žiadajú odstrániť na náklady mesta
II.
odkladá žiadosť
a ukladá právnej kancelárii vypracovať právnu analýzu, či mesto nadobudlo
k pozemku práva prechodu zákonným spôsobom

číslo: 213/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná ul. č. 483/22, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov, časť parciel registra C KN č. 6282/2,
zastavané plochy a nádvorie, KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvorie, č. 6277/3,
zastavané plochy a nádvorie, č. 6277/4, zastavané plochy a nádvorie a č. 6276/3,
zastavané plochy a nádvorie, všetky pozemky spolu v rozsahu výmery 600 m2, podľa
platnej Nájomnej zmluvy č. 8/16, na záhradkárske účely
II.
neodporúča MsZ

schváliť žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná ul., 483/22, Prievidza, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza

číslo: 214/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Eduarda Richtera a manželky Janky, spoločne trvalý pobyt Vinohradnícka č.
646/53, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C
KN č. 3105/16, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2, na účel pešieho
prístupu na pozemok, parcelu č. 3105/2
II.
odporúča
najskôr preveriť, či sa predmetná parcela nedá zameniť za priľahlú parcelu, s cieľom
predĺženia parkovacích plôch z pravej strany príjazdovej komunikácie Domu smútku

číslo: 215/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Denisy Pinterovej, trvalý pobyt Dobšinského č. 742/2, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2050/1, ostatné
plochy v rozsahu výmery 5 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľky
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Mgr. Denisy Pinterovej, trvalý pobyt Dobšinského 2/5, Prievidza,
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, a to za cenu 40 €/m2

číslo: 216/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Róberta Dadíka – Termont, so sídlom Gazdovská ul. č. 4/11, prevádzka Lúčna
ul. č. 12, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku, parcela
registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy rozsahu výmery 72 m2, na účel využívania
pozemku ako prístupovej plochy k nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Róberta Dadíka- Termont, so sídlom Gazdovská 4/11, Prievidza,
o kúpu časti pozemku – prístupovej plochy

číslo: 217/2018
komisia
I.
berie na vedomie

žiadosť spoločnosti M-KOVO, s. r. o., so sídlom Južná ul. č. 167/4, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku, parcela registra C KN č. 3591/1,
zastavané plochy a nádvorie rozsahu výmery 80 m2, na účel prístupu ku garážam vo
vlastníctve spoločnosti
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. M – Kovo, s.r.o., so sídlom Južná 4, Prievidza, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza

číslo: 218/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Meliška a manželky, spoločne trvalý pobyt Ul. Záborského č. 79/22,
Prievidza, o zámenu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, parcely registra C KN
č. 2869/109, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a č. 2869/108, záhrady s
výmerou 56 m2, spolu pozemky s výmerou 209 m2, obidva pozemky vo vlastníctve
mesta, za pozemok parcela registra E KN č. 750 s výmerou 263 m 2 v ich vlastníctve,
ktorý sa nachádza na Dlhej ulici (park Skotňa), na účel rozšírenia záhrady vedľa ich
nehnuteľností
II.
odporúča MsZ
schváliť zámenu pozemkov v zmysle žiadosti p. Jozefa Meliška a manželky, spoločne
trvalý pobyt Ul. Záborského č. 79/22, Prievidza

číslo: 219/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Branislava Páleníka, trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, parcely registra E KN č. 3814/80, ostatné
plochy s výmerou 90 m2 a č. 3814/81, ostatné plochy s výmerou 29 m2, na
záhradkárske účely. Nakoľko sa o predmetné pozemky stará, žiada kúpnu cenu 20,00
€/m2
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Branislava Páleníka, trvalý pobyt Povstalecká 278/1, Prievidza,
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN číslo 3814/81, s rozsahom
výmery 29 m2 a parcela registra E KN číslo 3814/80, s rozsahom výmery 90 m2,
s podmienkou zarovnania do roviny parcely 2869/104 k priľahlej komunikácii a
chodníka, a to za cenu 20,00 €/m2

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 08. 08. 2018

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
ZO DŇA 06. 08. 2018

Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Ing. Branislav Bucák, Július
Urík, Katarína Čičmancová, JUDr. Martin Lukačovič, Bc. Viera Ďurčeková
Ospravedlnení: Mgr. Oto Kóňa, Ing. Milan Simušiak
Program:
1.
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2018
2.
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2018
3.
Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2018
4.
Návrh SMMP na zúženie hnuteľného majetku v rámci koncesnej zmluvy zo dňa
29.6.2016 v znení jej dodatkov č. 1-8
5.
Žiadosť SSE-Distribúcia, a. s. Žilina o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Prievidza, k investičnému zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ:
ZAHUSTENIE TS, ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“
6.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového
rozpočtu za obdobie I.-VI./2018
7.
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
8.
DSI DATA s.r.o., Námestovo – žiadosť o zmenu: geometrického plánu na
zameranie IS k stavbe „Fith Prievidza sekcie A,B,C“
9.
DSI DATA s.r.o., Námestovo Slovak Telekom, a.s. Bratislava – žiadosť
o prehodnotenie zmluvnej pokuty
10.
Vrták Peter, k. ú. Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie
IS, právo prechodu a prejazdu
11.
Lukáč Rastislav a manž., k. ú Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
12.
Kotlárová Renáta, Prievidza – informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní voči
výpovedi
13.
Akzent BigBoard, a.s. Bratislava – žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými
plochami
14.
Ondrášek Radomír, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku pod garážou na
Sadovej ul.
15.
ARTON, s.r.o., Žilina – žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými plochami
16.
DAVPEK, s.r.o., Kanianka – žiadosť o splátkový kalendár
17.
Meštiansky dom, Prievidza – žiadosť o MPV pozemkov
18.
Mokrý Peter, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemkov
19.
Richter Eduard a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
20.
Mgr. Pinterová Denisa, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
21.
Dadík Róbert – Termont, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
22.
M-KOVO, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
23.
Meliško Jozef, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
24.
Ing. Páleník Branislav, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 196
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 197
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 198
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 199
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 200
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 201
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 202
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 203
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 204
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 205
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 206
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 207
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 208
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 209
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 210
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 211
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 212
Hlasovanie: siedmi za

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 213
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 214
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 215
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 216
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 217
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 218
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 219
Hlasovanie: siedmi za

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 08. 08. 2018

