
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 11. 05. 2018 

od 133 - 152  

 

 

133.Správa o činnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa  Koncesnej  

        zmluvy a s majetkom podľa koncesionárskych zmlúv za rok 2017 

134. Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa   

        29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6 

135. Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 

136. Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 6 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

137. Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza 

138. Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o. 

139. Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

140. JUDr. Ctibor Stacha a RnDr. Beata Stachová, Bojnice – žiadosť o zriadenie vecného  

        bremena  - právo vstupu a prejazdu 

141. Peter Hianik, Prievidza – žiadosť o predĺženie termínu na doručenie GP a zmenu trasy  

        vodovodnej  prípojky 

142. Richard Pišťánek, Poruba – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS –  

        plynová prípojka 

143. Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena  -   

        uloženie IS k stavbe „9662-PRIEVIDZA – Ul. MALONECPALSKA – Rozšírenie NNK pre   

        21 BJ, Radeton“ 

144. Rastislav Lukáč a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo     

        prechodu a prejazdu 

145. Itelsys, s.r.o. Košice – žiadosť o vyjadrenie sa k stavbe 

146. Iveta Sečianska, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

147. Beatrica Bariová, Prievidza – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

148. MIOFOOD, spol. s.r.o. – žiadosť o nájom časti pozemku 

149. Kompenzácia príjmu z reklamných zariadení  - informácia o stave reklamných zariadení 

        v školách a školských zariadeniach 

150. Slovnaft, a. s., Bratislava – žiadosť o nájom časti pozemku 

151. Iveta Andelová MOTORAJ, Prievidza – žiadosť o umiestnenie reklamy 

152. Ing. Dušan Gonda, Prievidza v zastúpení vlastníkov nehnuteľností (rodinných domov a  

        pozemkov) o vybudovanie verejného osvetlenia – informácia  

 

  

číslo: 133/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Správu o činnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa  

Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa koncesionárskych zmlúv za rok 2017 

 

číslo: 134/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

            Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa   

            29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6 

 



II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci koncesnej zmluvy 

zo dňa  29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6 

 

číslo: 135/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

            žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania 

spoločnosti 

 

číslo: 136/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 6 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 6 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

 

číslo: 137/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 

 

číslo: 138/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, 

s.r.o. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. 

SMMP, s.r.o. 

  

číslo: 139/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

            Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

 

 



II. 

odporúča MsZ 

            schváliť Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

 

číslo: 140/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a RnDr. Beaty Stachovej, trvalý pobyt Zámok a okolie 

12, Bojnice, o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta, parcela registra C KN č. 2256/4, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 389 m2  - právo vstupu a prejazdu motorovým vozidlom na pozemok za 

polyfunkčným domom na Hviezdoslavovej ul. č. 9 cez časť pozemku vo vlastníctve 

mesta Prievidza v rozsahu 5 x 4 m 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a RnDr. Beaty Stachovej, trvalý pobyt Zámok 

a okolie 12, Bojnice, o zriadenie vecného bremena, z dôvodu, že na verejne prístupové 

miesta nie je potrebné zriadiť vecné bremeno  

 

číslo: 141/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Petra Hianika, trvalý pobyt Uhlištná 633/6, Prievidza, o zmenu trasy 

vodovodnej prípojky k rodinnému domu v k. ú. Veľká Lehôtka, na časti pozemku  

(Podhorská ulica – Roľnícka ulica), parcela registra E KN č. 1364/1. V zmysle 

schváleného uznesenia MsZ č. 299/16 zo dňa 27. 06. 2016 mal žiadateľ realizovať 

vodovodnú prípojku pretlakom pod existujúcu komunikáciu. Nakoľko pri realizácii 

pretlaku dochádzalo k zasypávaniu pretláčaného otvoru, realizácia sa stala neúspešná 

a pri hľadaní vhodnej alternatívy sa prišlo na vhodnejšiu trasu, ktorá nebola zaznačená 

v projektovej dokumentácii. Novonavrhovaná trasa je mimo jestvujúcej komunikácie, 

v páse zelene, čím sa zmení aj rozsah vecného bremena na predpokladaných 10 m2  

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Petra Hianika, trvalý pobyt Uhlištná 633/6, Prievidza, o zmenu trasy 

vodovodnej prípojky k rodinnému domu 

 

číslo: 142/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

   žiadosť Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, Poruba, o zriadenie vecného  

  bremena, v k. ú. Prievidza, na časti pozemku, parcela registra C KN  č. 5305/6, právo   

  uloženia IS – plynovej prípojky k stavbe „Prestavba objektu školy na bytový dom – 45   

  bytových jednotiek“ časť Prievidza, Na Karasiny, prípojka plynu. Predpokladaný rozsah   

  vecného bremena 1,9 m + ochranné pásmo 

  II. 

neodporúča MsZ 

  schváliť žiadosť Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, Poruba, o zriadenie     



vecného bremena, právo    uloženia IS – plynovej prípojky k stavbe „Prestavba objektu 

školy na bytový dom – 45 bytových jednotiek“ časť Prievidza, Na Karasiny, prípojka 

plynu 

 

číslo: 143/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

   žiadosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina,   

o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, na časti pozemkov, parcela registra C 

KN č. 6652/95, 6652/23, 6652/24, 6652/25, - právo umiestnenia a uloženia  IS 

(zemných vedení a k nim prislúchajúcich ochranných pásiem v zmysle platných 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom v ktoromkoľvek 

čase a ročnom období na stavbu „9662-PRIEVIDZA – Ul. MALONECPALSKA – 

Rozšírenie NNK pre 21 BJ, Radeton“. Predpokladaný rozsah vecného bremena 156 

m2. Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 7/18 zo dňa 

05.02.2018 

  II. 

odporúča MsZ 

   schváliť žiadosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8,

   Žilina,  o zriadenie vecného bremena -  právo umiestnenia a uloženia  IS 

 

číslo: 144/2018 

komisia 

žiadosť Rastislava Lukáča a manž., spoločne trvalý pobyt Malonecpalská ulica 

2971/38,  Prievidza, o zriadenie vecného bremena,  právo prechodu  pešo a prejazdu 

motorovými vozidlami k svojim pozemkom, parcely CKN č. 6375, 6376, 6377  cez časť 

pozemku vo vlastníctve mesta, k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 6361/1. Predpokladaný 

rozsah je cca 24 m2  

  II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Rastislava Lukáča a manž., spoločne trvalý pobyt Malonecpalská ulica 

2971/38,  Prievidza, o zriadenie vecného bremena  

III. 

odporúča 

udeliť súhlas na právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami k svojim 

pozemkom, parcely CKN č. 6375, 6376, 6377, cez časť pozemku vo vlastníctve mesta, 

pozemok parcela registra CKN č. 6361/1 

 

číslo: 145/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť spol. Itelsys, s.r.o., so sídlom Krivá 23, Košice,  o vyjadrenie sa k stavbe 

Železníc SR „Odstránenie nedostatočnej šuntovej citlivosti KO na PZZ, OR Trnava“, 

ktorá rieši úpravu zabezpečovacieho zariadenia existujúceho priecestia v k. ú. 

Prievidza, Nedožerská cesta, železničný km 29,607. Dráhový stavebný úrad 

k oznámeniu k ohláseniu stavebných úprav vyžaduje doklad preukazujúci vlastnícke 

alebo iné právo k dotknutým pozemkom, v k. ú. Prievidza – parcela registra CKN č. 

5170/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 78 m2 a parcela registra CKN č. 

5170/29 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou, bez založeného LV, ktoré boli 



vytvorené na časti pozemku parcela registra EKN č. 1-769/1, ostatná plocha s výmerou 

9574 m2, evidovaný na LV č. 10652, vo vlastníctve mesta Prievidza. V rámci 

rekonštrukcie bude obmedzenie činnosti zariadenia PZZ cca 3 dni. Cestná premávka 

cez priecestie nebude obmedzená. Predpokladaná doba výstavby cca 2 mesiace, 

predpokladaný termín IV.Q.2018. 

  II. 

odporúča MsZ 

udeliť súhlas mesta Prievidza, ako vlastníka pozemku, parcela registra EKN č.1-769/1, 

dotknutého predmetnou stavbou, s odkladacou podmienkou, že investor stavby (ŽSR) 

vydá pre mesto Prievidza súhlas na schválenie verejnoprospešnej stavby – 

autobusovej zastávky pri Kauflande  

 

číslo: 146/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť Ivety Sečianskej, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, Prievidza, o kúpu pozemku v k. 

ú. Prievidza, parcela číslo 5946, v rozsahu výmery 378 m2, za účelom výstavby 

rodinného domu 

  II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ivety Sečianskej, trvalý pobyt Dúbravská 934/6, Prievidza, o kúpu 

pozemku v k. ú. Prievidza, za účelom výstavby rodinného domu, a to za cenu určenú 

znaleckým posudkom refundovaným žiadateľom 

 

číslo: 147/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť Beatrice Bariovej, s miestom podnikania Hornonitrianska cesta 290/19, 

Prievidza, o nájom nebytového priestoru 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka 

ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 

15,70 m2, na účel uskutočňovania poradenstiev, konzultácií a terapie v oblasti 

alternatívneho liečiteľstva ako i numerologickej činnosti, za symbolický nájom 1 

€/mesiac + energie, na dobu počas trvania rekonštrukcie Domu služieb, v ktorom má 

žiadateľka v súčasnosti prevádzku  

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Beatrice Bariovej, s miestom podnikania Hornonitrianska cesta 

290/19, Prievidza, o nájom nebytového priestoru 00.1, ktorý je súčasťou stavby 

„Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ 

v rozsahu výmery 15,70 m2, na účel uskutočňovania poradenstiev, konzultácií a terapie 

v oblasti alternatívneho liečiteľstva ako i numerologickej činnosti, za symbolický nájom 

1 €/mesiac + energie, na dobu počas trvania rekonštrukcie Domu služieb, v ktorom má 

žiadateľka v súčasnosti prevádzku  

 

číslo: 148/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      



žiadosť spol. MIOFOOD, s.r.o., so sídlom Ul. I. Bukovčana 1284/14, Prievidza, o nájom 

časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN číslo 2122/1, v rozsahu výmery 

10 m2 , za účelom prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou 

spoločnosti, so záberom pozemku počas celého roka  

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť  žiadosť spol. MIOFOOD, s.r.o., so sídlom Ul. I. Bukovčana 1284/14, Prievidza, 

o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, , v rozsahu výmery 10 m2, za účelom 

prevádzkovania vonkajšieho sedenia -  terasy pred prevádzkou spoločnosti, so 

záberom pozemku počas celého roka  

 

číslo: 149/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

informáciu, že na základe Koncepcie povoľovania reklamných stavieb v centrálnej 

mestskej zóne mesta Prievidza, schválenou uznesením MsZ č. 506/17 zo dňa 11. 12. 

2017, v súčinnosti odseku 2 bod 2. podmienky a obmedzenia obsiahnuté v tejto 

koncepcii, ktoré sa primerane použijú pre povoľovanie umiestňovania reklamných 

stavieb a reklamných objektov na ostatnom území mesta Prievidza a odseku 4. bod 4 

g), na základe ktorého nie je prípustné umiestňovať reklamné stavby a reklamné 

objekty v areáloch škôl a školských zariadení, bolo mestom Prievidza zrušené 

poverenie, ktoré povoľovalo uzatvoriť zmluvy o nájme a prenájme reklamných plôch 

v školských budovách, priľahlých priestoroch školy a školského zariadenia.  

Na základe uznesenia MsR č. 192/18 o kompenzácii straty príjmu z umiestnenia 

reklamných stavieb a reklamných plôch v areáloch škôl a školských zariadení, právna 

kancelária informovala o tom, s ktorými spoločnosťami a na akú dobu majú školy 

a školské zariadenia uzatvorené nájomné zmluvy  

II. 

súhlasí, 

aby školským zariadeniam, ktoré mali uzatvorené nájomné zmluvy so spoločnosťami 

na dobu určitú a mali príjem z umiestnenia reklamných stavieb a reklamných plôch 

v areáloch škôl a školských zariadení, boli kompenzované straty z príjmu, a to od doby 

ukončenia nájomnej zmluvy do konca rozpočtového roka , t. j. do 31. 12. 2018.  

U školských zariadení, ktoré majú uzatvorené nájomné zmluvy so spoločnosťami na 

dobu určitú, dať výpoveď zmluvy bezodkladne. 

Zároveň komisia žiada, aby školské zariadenia, ktorým budú poukázané  príjmy za 

kompenzované straty, preukázali použitie finančných prostriedkov (súvisiace 

s prevádzkou a údržbou školy)  

    

číslo: 150/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť spol. Slovnaft, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava, o nájom časti pozemku, 

k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 4993/1, v časti o výmere 473 m2, 

nachádzajúceho sa v areáli čerpacej stanice SLOVNAFT, a. s. na ulici Rad L. N. 

Tolstého. Na základe geodetického zamerania realizovaného spol. GKK geodetická 

služba, s.r.o., bolo zistené, že na predmetnom pozemku v časti definovanej dielmi 1-6 

sa nachádza príslušenstvo čerpacej stanice, a to totem, vjazd, výjazd, parkovanie 



a zeleň. Spoločnosť navrhuje stanoviť nájomného výške podľa nezávislého znaleckého 

posudku 

II. 

odporúča  

schváliť žiadosť spol. Slovnaft, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava, o nájom časti 

pozemku, k. ú. Prievidza, s podmienkou úhrady ušlého nájomného za 3 roky späť, a to 

za cenu v zmysle platných Zásad 

 

číslo: 151/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť Ivety Andelovej MOTORAJ, trvalý pobyt Majerská 924/12, Prievidza, 

o umiestnenie reklamného zariadenia na pozemku pre: „reklamný panel A“, Bojnická 

cesta – parkovisko športovej haly, p. č. 3978/5 

II. 

neodporúča 

schváliť žiadosť Ivety Andelovej MOTORAJ, trvalý pobyt Majerská 924/12, Prievidza, 

o umiestnenie reklamného zariadenia 

 

číslo: 152/2018 

komisia 

I. 

berie na vedomie      

žiadosť Ing. Dušana Gondu, I. Vysočana 719/9, 971 01 Prievidza v zastúpení 

vlastníkov nehnuteľností (rodinných domov a pozemkov) o vybudovanie verejného 

osvetlenia – informácia 

II. 

odporúča 

splniť povinnosti mesta Prievidza, t. j. porealizačne zamerať teleso komunikácie, teleso 

chodníka a verejného osvetlenia ako súčasť kolaudačného konania po vybudovaní 

uvedených stavieb. Finančné krytie zapracovať do rozpočtu mesta až po písomnom 

oznámení žiadateľov, že je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné osvetlenie 

a podaná žiadosť o kolaudačné konanie    

  

 

                                                                              Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                          predseda komisie   

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

 V Prievidzi, 16. 05. 2018   

 

 

 



ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO   

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA 11. 05. 2018  

 

 

 

Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Ing. Branislav Bucák, Július 

Urík, Bc. Viera Ďurčeková, Katarína Čičmancová, JUDr. Martin Lukačovič,   

 

Ospravedlnení: Mgr. Oto Kóňa, Ing. Milan Simušiak 

 

Program: 

1. Správa o činnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa  

Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa koncesionárskych zmlúv za rok 2017 

2. Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa   

            29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6 

      3.   Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti 

      4.   Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 6 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

      5.   Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza 

      6.   Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP,   

            s.r.o. 

     7.   Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

     8.   JUDr. Ctibor Stacha a RnDr. Beata Stachová, Bojnice – žiadosť o zriadenie vecného  

            bremena  - právo vstupu a prejazdu 

     9.    Peter Hianik, Prievidza – žiadosť o predĺženie termínu na doručenie GP a zmenu trasy  

            vodovodnej  prípojky 

    10.  Richard Pišťánek, Poruba – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS    

           –  plynová prípojka 

    11.  Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena  -   

           uloženie IS k stavbe „9662-PRIEVIDZA – Ul. MALONECPALSKA – Rozšírenie NNK   

           pre 21 BJ, Radeton“ 

    12.  Rastislav Lukáč a manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo     

           prechodu a prejazdu 

    13. Itelsys, s.r.o. Košice – žiadosť o vyjadrenie sa k stavbe 

    14. Iveta Sečianska, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

    15. Beatrica Bariová, Prievidza – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

    16. MIOFOOD, spol. s.r.o. – žiadosť o nájom časti pozemku 

    17. Kompenzácia príjmu z reklamných zariadení  - informácia o stave reklamných zariadení 

          v školách a školských zariadeniach 

    18. Slovnaft, a. s., Bratislava – žiadosť o nájom časti pozemku 

    19. Iveta Andelová MOTORAJ, Prievidza – žiadosť o umiestnenie reklamy 

    20. Ing. Dušan Gonda, Prievidza v zastúpení vlastníkov nehnuteľností (rodinných domov a           

          pozemkov) o vybudovanie verejného osvetlenia – informácia  

 

 

 

 



 

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 133 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 134 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 135 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 136 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 137 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 138 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 139 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 140 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 141 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 142 

Hlasovanie: šiesti za 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 143 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 144 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 145 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 146 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 147 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 148 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 149 



Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 150 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 151 

Hlasovanie: šiesti za 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 152 

            Hlasovanie: siedmi za 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                             Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                          predseda komisie   

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

 V Prievidzi, 16. 05. 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 


