ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
ZO DŇA 16 a 17. 04.2018
16. 4. 2018
Začiatok zasadnutia: 13. 00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 17.30.00 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Katarína Čičmancová, Ing.
Branislav Bucák, Ing. Milan Simušiak, Július Urík, Bc. Viera Ďurčeková,
Ospravedlnení: JUDr. Martin Lukačovič, Mgr. Oto Kóňa
Prizvaní:
Ing. Branislav Magdolen, Ing. Tomáš Dobrotka, PhDr. Ivona Vojtášová, Ing. Štefan
Bača, Mgr. Diana Šurkalová Dušeková, Ing. Erika Vašková, Ing. Petra Briatková, p.
Ľubica Burešová
17. 4. 2018
Začiatok zasadnutia: 8.30 hod.
Ukončenie zasadnutia: 9.30 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Ing. Branislav Bucák, Július
Urík, Bc. Viera Ďurčeková
Ospravedlnení: JUDr. Martin Lukačovič, Mgr. Oto Kóňa, Ing. Milan Simušiak, Katarína
Čičmancová
Prizvaní:
Ing. Marián Bielický
PROGRAM:
1. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2017
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
3. Správa ZpS o plnení rozpočtu k 31. 21. 2017
4. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2018
5. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2017
6. Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Prievidza
7. Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza
8. Žiadosť LS, s.r.o. o odpustenie ½-ice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym
a včasným odstránením vád-nedorobkov-rekonštrukcia MŠ Matušku
9. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2017
100.Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
101.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici

102.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS na
Jánošíkovej ulici
103.Kúpele Bojnice a. s., Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – úžitkový
vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby
104.Ing. Peter Vrták, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
prechodu a prejazdu
105.CZ Slovensko s.r.o., Nováky – žiadosť o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej
prípojky
106.Vaša realitná s.r.o., Malá Lehôtka – oznámenie o zmene trasovania a žiadosť
o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy
107. r3nt, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
108. Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
109. R.O.P. car sr.o. Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
110. Mária Krajčíková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
111. Milan Šmatlák a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov
112. Ing. Mária Prišticová a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
113. Ing. Martina a Peter Bugároví – žiadosť o prehodnotenie sadzby k úhrade
jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku
114. Marián Dírer, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
115. Facehome s.r.o, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
116. Peter Žilka, Jacovce – žiadosť o nájom časti pozemku
117. Milan Syrovátka, Cígeľ – žiadosť o nájom časti pozemku
118. Nový domov, Prievidza – žiadosť o odsúhlasenie výšky nájomného za prenájom
nebytových priestorov
119. Facehome, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov
120. Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
121. Katarína Korcová Dame, Prievidza – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
122. Jana Kováčová, Bystričany – Iveta Solčaniová, Prievidza, Emília Beláková, Prievidza
- žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie
123. Hornonitriansky banícky spolok, Prievidza – žiadosť o nájom nebytového priestoru
124. Emil Chudý, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
125. Mária Šimurková, Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie
126. Garáže na Ul. J. Kalinčiaka – žiadosť o kúpu pozemkov
127. Detský domov, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
128. Rybnikár a manž., Krško a manž.
129. Žiadosť spol. Radeton SK, s.r.o, o stanovisko k návrhu rozšírenia obslužnej miestnej
komunikácie na ul. Nedožerská cesta
130. Žiadosť na odsúhlasenie obstarania kapacitného posúdenia križovatiek:
Križovatka ulíc M.R. Štefánika a B. Bjornsona
Križovatka prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase
budúcej cesty I/64 a ulice Riečnej
a požiadavku na zaradenie položky na ich obstaranie do najbližšej úpravy rozpočtu

K bodu 91 bolo prijaté uznesenie č. 91
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 92 bolo prijaté uznesenie č. 92
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 93 bolo prijaté uznesenie č. 93
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 94 bolo prijaté uznesenie č. 94
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 95 bolo prijaté uznesenie č. 95
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 96 bolo prijaté uznesenie č. 96
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 97 bolo prijaté uznesenie č. 97
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 98 bolo prijaté uznesenie č. 98
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 99 bolo prijaté uznesenie č. 99
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 100 bolo prijaté uznesenie č. 100
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 101 bolo prijaté uznesenie č. 101
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 102 bolo prijaté uznesenie č. 102
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 103 bolo prijaté uznesenie č. 103
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 104 bolo prijaté uznesenie č. 104
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 105 bolo prijaté uznesenie č. 105
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 106 bolo prijaté uznesenie č. 106
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 107 bolo prijaté uznesenie č. 107
Hlasovanie: šiesti za

K bodu 108 bolo prijaté uznesenie č. 108
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 109 bolo prijaté uznesenie č. 109
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 110 bolo prijaté uznesenie č. 110
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 111 bolo prijaté uznesenie č. 111
Hlasovanie: piati za
K bodu 112 bolo prijaté uznesenie č. 112
Hlasovanie: piati za
K bodu 113 bolo prijaté uznesenie č. 113
Hlasovanie: piati za
K bodu 114 bolo prijaté uznesenie č. 114
Hlasovanie: piati za
K bodu 115 bolo prijaté uznesenie č. 115
Hlasovanie: piati za
K bodu 116 bolo prijaté uznesenie č. 116
Hlasovanie: piati za
K bodu 117 bolo prijaté uznesenie č. 117
Hlasovanie: piati za
K bodu 118 bolo prijaté uznesenie č. 118
Hlasovanie: piati za
K bodu 119 bolo prijaté uznesenie č. 119
Hlasovanie: piati za
K bodu 121 bolo prijaté uznesenie č. 121
Hlasovanie: piati za
K bodu 122 bolo prijaté uznesenie č. 122
Hlasovanie: piati za
K bodu 123 bolo prijaté uznesenie č. 123
Hlasovanie: piati za
K bodu 124 bolo prijaté uznesenie č. 124
Hlasovanie: piati za
K bodu 125 bolo prijaté uznesenie č. 125
Hlasovanie: piati za

K bodu 126 bolo prijaté uznesenie č. 126
Hlasovanie: piati za
K bodu 127 bolo prijaté uznesenie č. 127
Hlasovanie: piati za
K bodu 128 bolo prijaté uznesenie č. 128
Hlasovanie: piati za
K bodu 129 bolo prijaté uznesenie č. 129
Hlasovanie: piati za
K bodu 130 bolo prijaté uznesenie č. 130
Hlasovanie: piati za

Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 19. 04. 2018

Zoznam uznesení zo zasadnutia FaMK
zo dňa 16. 04. a 17. 04. 2018
od 91 - 130

91. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2017
92. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
93. Správa ZpS o plnení rozpočtu k 31. 21. 2017
94. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2018
95. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2017
96. Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Prievidza
97. Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza
98. Žiadosť LS, s.r.o. o odpustenie ½-ice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym
a včasným odstránením vád-nedorobkov-rekonštrukcia MŠ Matušku
99. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2017
100.Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
101.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici
102.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS na
Jánošíkovej ulici
103.Kúpele Bojnice a. s., Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – úžitkový
vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby
104.Ing. Peter Vrták, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
prechodu a prejazdu
105.CZ Slovensko s.r.o., Nováky – žiadosť o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej
prípojky
106.Vaša realitná s.r.o., Malá Lehôtka – oznámenie o zmene trasovania a žiadosť
o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy
107. r3nt, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
108. Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
109. R.O.P. car sr.o. Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
110. Mária Krajčíková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
111. Milan Šmatlák a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov
112. Ing. Mária Prišticová a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
113. Ing. Martina a Peter Bugároví – žiadosť o prehodnotenie sadzby k úhrade
jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku
114. Marián Dírer, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
115. Facehome s.r.o, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
116. Peter Žilka, Jacovce – žiadosť o nájom časti pozemku
117. Milan Syrovátka, Cígeľ – žiadosť o nájom časti pozemku
118. Nový domov, Prievidza – žiadosť o odsúhlasenie výšky nájomného za prenájom
nebytových priestorov
119. Facehome, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov
120. Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
121. Katarína Korcová Dame, Prievidza – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
122. Jana Kováčová, Bystričany – Iveta Solčaniová, Prievidza, Emília Beláková, Prievidza
- žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie

123. Hornonitriansky banícky spolok, Prievidza – žiadosť o nájom nebytového priestoru
124. Emil Chudý, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
125. Mária Šimurková, Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie
126. Garáže na Ul. J. Kalinčiaka – žiadosť o kúpu pozemkov
127. Detský domov, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
128. Rybnikár a manž., Krško a manž.
129. Žiadosť spol. Radeton SK, s.r.o, o stanovisko k návrhu rozšírenia obslužnej miestnej
komunikácie na ul. Nedožerská cesta
130. Žiadosť na odsúhlasenie obstarania kapacitného posúdenia križovatiek:
Križovatka ulíc M.R. Štefánika a B. Bjornsona
Križovatka prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase
budúcej cesty I/64 a ulice Riečnej
a požiadavku na zaradenie položky na ich obstaranie do najbližšej úpravy rozpočtu
číslo: 91/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2017
číslo: 92/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
číslo: 93/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Správu ZpS o plnení rozpočtu k 31. 21. 2017
číslo: 94/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2018
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2018
číslo: 95/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2017

číslo: 96/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť
Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Prievidza
číslo: 97/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza s doplňujúcim návrhom, aby v čl. 5, bod
3) Zasadnutí rady sa môžu zúčastňovať bez hlasovacieho práva s hlasom poradným:
a) koordinátor Rady mladých, aby do tejto funkcie zvolený zástupca z odboru školstva,
zástupca CVČ a zástupca kancelárie primátorky
číslo: 98/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Žiadosť LS, s.r.o. o odpustenie ½-ice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym
a včasným odstránením vád-nedorobkov-rekonštrukcia MŠ Matušku
II.
neodporúča MsZ
schváliť
Žiadosť LS, s.r.o. o odpustenie ½-ice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym
a včasným odstránením vád-nedorobkov-rekonštrukcia MŠ Matušku
číslo: 99/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2017
číslo: 100/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018

-

II.
odporúča MsZ
schváliť
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018 s nasledovnou
pripomienkou:
do I. zmeny rozpočtu zapracovať novú položku v programe 7 Komunikácie – výdavky
na kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R. Štefánika a B. Bjornsona a križovatky
prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase budúcej cesty I/64 a ulice
Riečnej vo výške 8 500 €, ktoré by boli financované z položky v programe 16 1 11
Nemocenské dávky, kde by sa nezvýšil rozpočet o 30 100 € ale len o 21 600 €

číslo: 101/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Facehome s.r.o., Golfová 37, Prievidza, o zriadenie vecného bremena,
v k. ú. Prievidza, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C
KN č. 561/2 – právo uloženia IS ku rodinným domom – NN prípojky v dĺžke 33 m,
v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV PRIEVIDZA“.
Na pozemkoch parcela číslo 528/29 a 528/218 je plánovaná výstavba 7 rodinných
domov, pričom žiadateľ žiada právo vjazdu motorovými vozidlami z Riečnej ulice pre
tieto rodinné domy v rozsahu (6m x1,75 x 7 RD) . Zároveň žiadateľ požiadal o zriadenie
vecného bremena právo vjazdu motorovými vozidlami z Riečnej ulice ( t. j. z parcely č.
561/2) ako budúce možné napojenie na pozemok parcela číslo 528/28 a zároveň bude
do budúcna riešené napojenie na pozemok 528/54
II.
odporúča MsZ
schváliť spol. Facehome s.r.o., zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS k
rodinným domom, pričom uloženie IS realizovať pretlakom popod cestu, a to za cenu
v zmysle platných Zásad. V prípade vedenia NN prípojky v chodníku, je potrebné ho
uviesť do pôvodného stavu
III.
neodporúča MsZ
schváliť spol. Facehome s.r.o., právo vjazdu motorovými vozidlami z Riečnej ulice pre
7 RD a právo vjazdu motorovými vozidlami z Riečnej ulice ako budúceho možného
napojenia na pozemky parc. č. 528/28 a 528/54 ( t, j. vjazd motorovými vozidlami na
budúcu komunikáciu)
IV.
odporúča
schváliť súhlas s užívaním verejného priestranstva prístupu k rodinným domom (toto
nenahrádza súhlas s úpravou chodníka pre potreby vjazdov)
číslo: 102/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Facehome s.r.o., Golfová 37, Prievidza, o zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS a prípojok k RD pre projekt PANORAMA SIX PARK (rozšírenie
verejného vodovodu, plynovodu, NN vedení a jednotlivé prípojky k RD) na časti
pozemku parcela registra E KN č. 3871/1 v k. ú. Prievidza na Jánošíkovej ulici.
Predpokladaný rozsah VB – rozšírenie verejného vodovodu a plynovodu cca 260 m2 ,

rozšírenie NN vedení cca 50 m2 , pre prípojky k jednotlivým RD cca 28 m2. Po realizácii
a skolaudovaní verejného vodovodu, plynovodu a NN vedení budú tieto odovzdané do
majetku správcov, resp. prevádzkovateľov IS. Prípojky sa budú realizovať pre rodinné
domy umiestnené na parcele číslo 3029/59, 3029/60, 3029/78, 3029/171, 3029/175
a 3029/181.
II.
odporúča MsZ
schváliť
žiadosť spol. Facehome s.r.o., Golfová 37, Prievidza, o zriadenie vecného bremena –
právo uloženia IS a prípojok k RD pre projekt PANORAMA SIX PARK (rozšírenie
verejného vodovodu, plynovodu, NN vedení a jednotlivé prípojky k RD), a to za cenu
v zmysle platných Zásad
číslo: 103/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Kúpele Bojnice a .s., Bojnice, v zast. spol. AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska
6/7, Prievidza – Ing. Anna Žiaková, o zriadenie vecného bremena v k. ú. Prievidza, na
časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra E KN č. 2-1274 - právo uloženia
IS – úžitkový vodovod (uloženie zdroja úžitkovej vody pre Kúpele Bojnice a kúpalisko
Čajka Bojnice) a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. Kúpele Bojnice a. s., Bojnice, o zriadenie vecného bremena právo uloženia IS – úžitkový vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby
III.
odporúča
predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra E KN č. 2-1274, a to za
cenu v zmysle platných Zásad
číslo: 104/2018
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 (v rozsahu 30
m2) 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,
aby žiadateľ doložiť stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu k podmienkam
vjazdu a výjazdu na Snežienkovej ulici a súhlas Cestného správneho orgánu a
opätovne predložil žiadosť do komisie

číslo: 105/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti CZ – Slovensko s.r.o. so sídlom: Duklianska 60, Nováky
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra EKN č. 5028 – ostatná plocha
s výmerou 6047 m2, vedenom na LV č. 10652, právo zhotovenia VN vzdušnej
elektrickej prípojky pre potreby investora k jestvujúcemu objektu, nachádzajúcemu sa
na pozemkoch parcela CKN 1298 a 1299/1 s vybudovaním novej transformačnej
stanice na Priemyselnej ulici. Celková dĺžka trasovania vzdušnej siete je 30 m
a predpokladaný rozsah VB je vrátane ochranného pásma 228 m2.
II.
odporúča,
aby sa terajšie stĺpy od firmy TMG na stranu k firme Incon využili okrem existujúceho
vodiča aj pre potrebu žiadateľa firmy CZ-Sovensko s. r. o., a tak nepribudli ďalšie 2
stĺpy o cca 20 m ďalej
číslo: 106/2018
komisia
I.
berie na vedomie
a) oznámenie spoločnosti Vaša realitná s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 3, Prievidza, IČO:
45 278 733, zastúpená konateľom Ing. Petrom Vrtákom, o zmene trasovania uloženej
inžinierskej siete – prípojky plynu, ktorú mali realizovať v k. ú. Malá Lehôtka na časti
pozemku vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 73/3 na základe podpísanej Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 22.12.2017. Pri realizácii uloženia
prípojky pretlakom došlo k technickým ťažkostiam spôsobeným nezrovnalosťami
podzemného podložia pod chodníkom a cestou, čím sa vychýlili z trasovania vyznačeného
geometrickým plánom. Vzhľadom na už vykonaný pretlak v určitej vzdialenosti a tiež
s ohľadom na nepoškodenie ostatných inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa v tesnej
blízkosti trasovania, pokračovali v realizácii pretlaku
b) žiadosť spoločnosti Vaša realitná s.r.o. o odpustenie sankcií za porušenie podmienok
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 22.12.2017 za zmenu
trasovania,
c) informáciu o doloženom novom geometrickom pláne, v ktorom je znázornené reálne
trasovanie inžinierskej siete – prípojky plynu na časti pozemku vo vlastníctve mesta parcela
CKN č. 73/1
II.
odporúča MsZ
odporúča MsZ schváliť žiadosť spoločnosti Vaša realitná s. r. o., Prievidza o odpustenie
sankcií za porušenie podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB
číslo: 107/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. r3nt, s.r.o. Prievidza, so sídlom Hviezdoslavova ul., o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN číslo 2251/1, s výmerou 310 m2, za účelom
zriadenia prístupu a parkovania
II.
neodporúča MsZ

schváliť žiadosť spol. r3nt, s.r.o. Prievidza, so sídlom Hviezdoslavova ul., o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, v rozsahu výmery 315 m2, za účelom zriadenia prístupu
a parkovania
odporúča MsZ
na predmetnú nehnuteľnosť vyhlásiť OVS za cenu minimálne 100 €/m2
číslo: 108/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Bernátovej, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou 582, o kúpu časti
nebytového priestoru bývalej Združenej školy – odbor krajčírstvo, na Lúčnej ul. č. 12,
(1. poschodie nad terajšou jedálňou sv. Floriána) v k. ú. Prievidza, číslo parcely 25/63,
za účelom rozšírenia služieb – kary, svadby a gastronomické podujatia
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Márie Bernátovej, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou 582, o kúpu časti
nebytového priestoru bývalej Združenej školy
III.
odporúča
žiadosť vrátiť do VVO č. 1 na prehodnotenie a spätne predložiť do komisie
číslo: 109/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. R.O.P. car s.r.o. , so sídlom Bojnická cesta 38/E, Prievidza, o kúpu časti
nebytového priestoru bývalej Združenej školy – odbor krajčírstvo, na Lúčnej ul. č. 12,
(1. poschodie nad terajšou jedálňou sv. Floriána) v k. ú. Prievidza, číslo parcely 25/63,
za účelom rozšírenia služieb – kary, svadby a gastronomické podujatia
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. R.O.P. car s.r.o. , so sídlom Bojnická cesta 38/E, Prievidza,
o kúpu časti nebytového priestoru bývalej Združenej školy
III.
odporúča
dať žiadosť na prehodnotenie do VVO č. 1 a následne predložiť do komisie
číslo: 110/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Krajčíkovej, trvalý pobyt Ul. energetikov 206/6, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku zapísaného na LV 10652 parcela číslo
91-1429/2, v rozsahu výmery 199 m2. Nakoľko predmetný pozemok je pre mesto
nevyužiteľný , žiadateľka ako vlastník priľahlých pozemkov má záujem o kúpu časti
priľahlého pozemku za účelom ich zlúčenia ( scelenia) k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľky na LV 5781 p. č. 1-14580, na LV 12119 p. č. 1-1479, p. č. 1-1478 a ich
budúce využitie v súlade s ÚPM
II.
odporúča MsZ

schváliť žiadosť Márie Krajčíkovej, trvalý pobyt Ul. energetikov 206/6, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu 20 €/m2
číslo: 111/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Milana Šmatláka a manž., trvalý pobyt Tulipánová ul. číslo 797/28, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela číslo 449/1, v rozsahu
výmery 5 m2 a časti pozemku parcela číslo 344/17, v rozsahu výmery približne 45 m2 ,
za účelom ich zlúčenia ( scelenia) k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Milana Šmatláka a manž., trvalý pobyt Tulipánová ul. číslo 797/28,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu 20 €/m2
číslo: 112/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Márie Prišticovej a manž., trvalý pobyt Ul. A. Stodolu 160/8, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť parcely číslo 370/65, v rozsahu výmery
približne 84,5 m2 , za účelom zväčšenia záhrady
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Márie Prišticovej a manž., trvalý pobyt Ul. A. Stodolu 160/8,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza
číslo: 113/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina a Petra Bugára, trvalý pobyt Ul. J. Červeňa číslo 654/32, Prievidza,
o prehodnotenie sadzby k úhrade jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie
pozemku vo výške 0,20 €/m2 . V zmysle Smernice IS – 80 je takáto cena za celoročný
záber vonkajšieho sedenia – TERASY a takúto cenu majú podľa zverejnených zmlúv
schválenú všetci ostatní nájomcovia v meste, vrátane predchádzajúceho resp.
pôvodného zhotoviteľa terasy a teda i nájomcu
II.
neodporúča MsZ
schváliť Ing. Martinovi a Petrovi Bugárovi, trvalý pobyt Ul. J. Červeňa číslo 654/32,
Prievidza, zmenu sadzby za úhradu jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie
pozemku pod stavbou v jeho vlastníctve z dočasnej stavby na terasu s celoročným
záberom pozemku
číslo: 114/2018
komisia
I.
berie na vedomie

žiadosť Mariána Dírera, trvalý pobyt Ul. S. Mečiara 14, Prievidza, o kúpu, alebo nájmu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela číslo 5399/6, s výmerou 62 m2, na
účel uskladnenia palivového dreva
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Mariána Dírera, trvalý pobyt Ul. S. Mečiara 14, Prievidza, o kúpu ani
prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza
číslo: 115/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Facehome, s.r.o., so sídlom Golfová ul. 37, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN časť z parcely číslo 3871/1,
v rozsahu výmery približne 132 m 2
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. Facehome, s.r.o., so sídlom Golfová ul. 37, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to za cenu v zmysle platných Zásad (75 €/m2)
číslo: 116/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 95621 Jacovce,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN 3976/14,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2 na Nábrežnej ulici v Prievidzi,
na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií, a to v termíne od 16.07.2018 do
29.07.2018
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Petra Žilku, s miestom podnikania Májová 158/184, 95621 Jacovce,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na účel prevádzkovania luna parkových
atrakcií, a to v termíne od 16.07.2018 do 29.07.2018, a to za cenu 0,05/m2/deň
číslo: 117/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Milana Syrovátku – Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ 413,
o nájom časti pozemku parcela reg. CKN 5046/8, zastavané plochy a nádvoria,
v rozsahu výmery 28 m2, na účel zabezpečenia prístupu do predajne na Ul. J.M.
Hurbana 1, Prievidza
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Milana Syrovátku, Symparkett Prievidza, s miestom podnikania Cígeľ
413, o nájom časti pozemku parcela registra C KN číslo 5046/8, v rozsahu výmery 28
m2, ( 3 parkovacích miest od ulice), za účelom prístupu do predajne

III.
odporúča MsZ
schváliť nájom 4 parkovacích miest, z toho jedno miesto ako vjazd do predajne
a ostatné parkovacie miesta vytvoriť priamo pred predajňou ( pred parkoviskom na
ulici). Zároveň komisia žiada odstránenie žltého značenia a úpravu parkovacích miest
dopravnými značkami a tiež úhradu jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie
pozemku spätne 2 roky
číslo: 118/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť neziskovej organizácie Nový domov, n. o., so sídlom K. Kuzmányho 35, 971
01 Prievidza, o uzatvorenie nájomnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o. na nebytové
priestory v objekte na Ul. M. Gorkého č. 1 v Prievidzi, za účelom poskytovania novej
sociálnej služby včasnej intervencie pre deti so špeciálnymi potrebami od 0 – 7 rokov
a denný stacionár, za symbolické nájomné 100 €/rok.
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť neziskovej organizácie Nový domov, n. o., so sídlom K. Kuzmányho
35, 971 01 Prievidza, o uzatvorenie nájomnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o. na
nebytové priestory v objekte na Ul. M. Gorkého č. 1 v Prievidzi, za účelom poskytovania
novej sociálnej služby včasnej intervencie pre deti so špeciálnymi potrebami, a to vo
výške 12 €/rok + zálohové platby mesačne
číslo: 119/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Facehome s.r.o., so sídlom Golfová 37, 971 01 Prievidza, o nájom časti
pozemkov na časti parciel reg. CKN 3029/141, trvalé trávne porasty, EKN č. 2928/2,
zastavané plochy a nádvoria, CKN č. 3871/1, ostatné plochy spolu v rozsahu výmery
1070 m2 , na účel vybudovania komunikácie, verejného osvetlenia a komunikácie
II.
neodporúča MsZ
schváliť spol. Facehome, s.r.o., so sídlom Golfová ul. 37, Prievidza, nájom časti
pozemkov, časti parciel parcela registra C KN číslo 3029/141, parcela registra E KN
číslo 3871/1, 2928/2, za účelom vybudovania miestnej komunikácie a verejného
osvetlenia
III.
odporúča MsZ
schváliť spol. Facehome, s.r.o., so sídlom Golfová ul. 37, Prievidza, predaj časti
pozemkov, a to za cenu 1 €/m2, s podmienkou:
-uzavretia zmluvy o vecnom bremene na odpredaný pozemok;
-uzavretia zmluvy o predkupnom práve ku vybudovanej komunikácii;
-uzavretia zmluvy ako záväzkovo-právneho vzťahu medzi mestom Prievidza a
žiadateľom na právo prechodu a prejazdu pre mesto Prievidza po budúcej vybudovanej
ceste a chodníku.
Štatutár spoločnosti p. Balvan, konateľ spoločnosti, ako fyzická osoba, sa zaviaže, že
v prípade porušenia záväzkov bude ich ručiteľom a uhradí mestu zmluvnú pokutu vo
výške 20 tis. € za každé porušenie povinností zo zmluvných vzťahov k mestu Prievidza

číslo: 120/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Sekereša, s miestom podnikania Priehon 112/37, Sebedražie o nájom
nebytového priestoru 00.2, 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
poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu, z dôvodu rekonštrukcie Domu služieb v Prievidzi.
II.
odporúča MsZ
schváliť pre p. Jozefa Sekereša, s miestom podnikania Priehon
112/37,
Sebedražie, nájom časti nebytového priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby
„Križovatka ciest I/64 a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, za
celý predmet nájmu počas roka, a to za cenu 1 € + energie, z dôvodu rekonštrukcie
Domu služieb v Prievidzi
číslo: 121/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Kataríny Korcovej DAME, s miestom podnikania Janka Kráľa 145/11, 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 predaja suvenírov a darčekových predmetov, z dôvodu rekonštrukcie Domu
služieb v Prievidzi
II.
odporúča MsZ
schváliť pre Katarínu Korcovú, DAME, s miestom podnikania Janka Kráľa 145/11,
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“, za celý predmet
nájmu počas roka, a to za cenu 1 € + energie, z dôvodu rekonštrukcie Domu služieb
v Prievidzi
číslo: 122/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Emílie Belákovej, s miestom podnikania Sv. Cyrila 30/21, Prievidza, Ivety
Solčániovej, s miestom podnikania M. Rázusa 28/11, Prievidza a Jany KováčovejDúbravkovej, s miestom podnikania SNP 375/12, Bystričany o nájom nebytového
priestoru 00.3 a 00.4, 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
prevádzkovania kaderníctva a holičstva, z dôvodu rekonštrukcie Domu služieb
v Prievidzi
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Emílie Belákovej, s miestom podnikania Sv. Cyrila 30/21, Prievidza,
Ivety Solčániovej, s miestom podnikania M. Rázusa 28/11, Prievidza a Jany
Kováčovej-Dúbravkovej, s miestom podnikania SNP 375/12, Bystričany o nájom
nebytového priestoru 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64

a III/5062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, za celý predmet nájmu
počas roka, a to za cenu 1 € + energie, z dôvodu rekonštrukcie Domu služieb
v Prievidzi
číslo: 123/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Hornonitrianskeho baníckeho spolku so sídlom Matice slovenskej 10,
Prievidza, o nájom nebytového priestoru v objekte č. súp. I.418 na Ul J. Hollého č. 2
v Prievidzi a to pod schodišťový priestor o výmere 95,63 m2 , na účel uskladnenia
artefaktov, literatúry a kroník dokumentujúcich banícku históriu na Hornej Nitre
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Hornonitrianskeho baníckeho spolku, Prievidza, o nájom nebytového
priestoru, a to za cenu nájmu 10 €/rok + energie, na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace
číslo: 124/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Emila Chudého, trvalý pobyt Majerská 923/6, Prievidza, o zámenu
nehnuteľnosti, pozemku parcela registra C KN č. 114/2, ostatná plocha o výmere 482
m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 9902, nachádzajúci sa
v mestskom parku na sídlisku Píly, za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza,
zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa v k. ú. Prievidza, pozemok, parcela registra C
KN č. 5400/105, alebo za pozemky parcela registra C KN č. 6243, 6241/2 v celosti
v zmysle územného plánu
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Emila Chudého, trvalý pobyt Majerská 923/6, Prievidza, o zámenu
pozemkov bez doplatkov (1:1)
číslo: 125/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Šimurkovej, bytom Bojnická cesta 594/26, Kanianka, o predĺženie
nájomnej zmluvy č. 327/2014/NZ/1.2, účelom ktorej boli pozemky, spolu s výmerou 299
m2, v podiele 1/5, nachádzajúce sa pod miestnou komunikáciou „Cesta na Púšť“
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Márie Šimurkovej, bytom Bojnická cesta 594/26, Kanianka,
o predĺženie nájomnej zmluvy č. 327/2014/NZ/1.2, účelom ktorej boli pozemky, spolu
s výmerou 299 m2, v podiele 1/5, nachádzajúce sa pod miestnou komunikáciou „Cesta
na Púšť“

číslo: 126/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosti vlastníkov garáží, o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami
nachádzajúcimi sa na nábreží J. Kalinčiaka v Prievidzi a to :
1. Ing. Rastislav Ďurica, trvalý pobyt Hornonitrianska cesta 1308/2, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1403/7,
a 1403/47 spolu o výmere 9 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod stavbou garáže so súpisným číslom I.868;
2. Ing. Lívia Baluchová, trvalý pobyt J. Matušku 763/20, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1456/1 o výmere
1 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so
súpisným číslom I.869;
3. Ing. Ľubomír Kutaš, trvalý pobyt Košovská cesta 63/4, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1453/1 o výmere
1 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so
súpisným číslom I.872;
4. Patricius Sova a manželka Ing. Edita Sovová, trvalý pobyt Na Kamenici 2960/18,
Prievidza, o kúpu nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN
č. 1452/1 o výmere 3 m2a parcela registra C KN č. 1439/1 o výmere 1 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou garáží so súpisným číslom
I.873 a I.886;
5. Jana Piačeková, trvalý pobyt Chvojnica 146, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1451/1 o výmere 5 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.874;
6. Jozef Pittner a manželka Anna Pittnerová, trvalý pobyt Košovská cesta 63/6
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
1450/1 o výmere 7 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže so súpisným číslom I.875;
7. Ing. Tomáš Kačer a manželka Ing. Anna Kačerová, trvalý pobyt M. Rázusa 883/40,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
1449/1 o výmere 9 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže so súpisným číslom I.876;
8. Pavol Luterán, trvalý pobyt Šumperská 43/27, Prievidza, o kúpu nehnuteľností –
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1442/1 o výmere 8 m2a parcela
registra C KN č. 1448/1 o výmere 11 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov pod stavbou garáží so súpisným číslom I.883 a I.877;
9. Ing. František Tóth a manželka Nadežda Tóthová, trvalý pobyt M. Mišíka 400/21
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
1447/1 o výmere 13 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže so súpisným číslom I.878;
10. Ján Vereš, trvalý pobyt M. Hodžu 394/6 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1446/1 o výmere 14 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.879;
11. Jozef Krcho, trvalý pobyt Šumperská 40/30 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1445/1 o výmere 14 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.880;
12. Štefan Vereš, trvalý pobyt Šumperská 44/39 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1444/1 o výmere 12 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.881;

13. Anna Mokrá, trvalý pobyt Košovská cesta 63/4 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1443/1 o výmere 10 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.882;
14. Anna Gerčáková, trvalý pobyt M. Mišíka402/27 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1441/1 o výmere 6 m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom
I.884;
15. Jozef Sámel a manželka Ingrid Sámelová, trvalý pobyt Košovská cesta 63/6
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
1440/1 o výmere 3 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
stavbou garáže so súpisným číslom I.885;
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť vlastníkov garáží o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod
stavbami, nachádzajúcimi sa na nábreží J. Kalinčiaka v Prievidzi, a to za cenu 20 €/m2
s tým, aby sa odpredala celá časť a nezostal žiadny nevyužitý pozemok
číslo: 127/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Detského domova, so sídlom Ulica Š. Závodníka 494/24, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Koncovej ulici, časti pozemku z parcely
registra E KN č. 3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 35 m2, na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť
areálu detského domova
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Detského domova, so sídlom Ul. Š. Závodníka 494/24, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti
III.
odporúča
schváliť Detskému domovu, so sídlom Ulica Š. Závodníka 494/24, Prievidza, prenájom
pozemku podľa GP, výmeru zníženú o časť pozemku v rožnej časti parcely
číslo: 128/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Igora Rybnikára a manž., trvalý pobyt Pekná ul. 713/7, Prievidza a Jaroslava
Kršku a manž., trvalý pobyt Na záhrade 891/10, Prievidza, o kúpu pozemku v k. ú.
Hradec vo výmere 51 m2 každému v jednej polovici
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Igora Rybnikára a manž., trvalý pobyt Pekná ul. 713/7, Prievidza
a Jaroslava Kršku a manž., trvalý pobyt Na záhrade 891/10, Prievidza, o kúpu
pozemku v k. ú. Hradec vo výmere 51 m2 každému v jednej polovici, a to za cenu
cenu 10 €/m2

číslo: 129/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, Prievidza, o stanovisko k návrhu rozšírenia
obslužnej miestnej komunikácie na Ul. Nedožerská cesta. Nakoľko obslužná
komunikácia v súčasnosti nevyhovuje technickým požiadavkám na užívanie objektu
(areál a objekt bývalej MŠ), spoločnosť predložila návrh na prebudovanie existujúcej
komunikácie na cestné teleso šírky 4,250 m a chodníka pre peších v šírka 1,65 m
vrátane cestného obrubníka. Od železničnej trasy bude chodník oddelený
bezpečnostným zábradlím. Spoločnosť Radeton SK, získala objekt od mesta Prievidza
v obchodnej súťaži v roku 2015 a nemôže objekt užívať na žiadny účel, pretože
k uvedenému objektu neexistuje prístup pre motorové vozidlá, ktorý by vyhovoval
zámerom spoločnosti
II.
neodporúča MsZ
spol. Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, Prievidza, schváliť predložený návrh rozšírenia
obslužnej miestnej komunikácie na Ul. Nedožerská cesta
číslo: 130/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť ohľadom odporučenia na odsúhlasenie obstarania kapacitného posúdenia
križovatiek :
-

Križovatka ulíc M.R. Štefánika a B. Bjornsona
Križovatka prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase budúcej cesty I/64
a ulice Riečnej
a požiadavku na zaradenie položky na ich obstaranie vo výške 8 500, € do najbližšej
úpravy rozpočtu.
Zdôvodnenie :
Križovatka M.R.Štefánika a B.Bjornsona je z dlhodobého hľadiska kolíznym bodom
dopravy z dôvodu záťaže a rozhľadových pomerov, je potrebné koncepčné
preriešenie organizácie dopravy tejto križovatky so zámerom zvýšenia jej
priepustnosti a integrácie cyklistickej dopravy
Križovatka budúceho obchvatu a Riečnej ulice je z funkčného hľadiska cesty I. triedy
nevyhovujúca, pre potreby budúceho rozvoja priemyselného parku II, plánovanej
výstavby IBV a rekreačnej zóny je nutné zrealizovať križovatku s parametrami
II.
odporúča MsZ,
aby mesto dalo vypracovať kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R. Štefánika a B.
Bjornsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase
budúcej cesty I/64 a ulice Riečnej s tým, aby boli do I. zmeny rozpočtu na uvedené
výdavky zaradené finančné prostriedky
Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 19. 04. 2018

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
ZO DŇA 16 a 17. 04.2018
16. 4. 2018
Začiatok zasadnutia: 13. 00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 17.30.00 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Katarína Čičmancová, Ing.
Branislav Bucák, Ing. Milan Simušiak, Július Urík, Bc. Viera Ďurčeková,
Ospravedlnení: JUDr. Martin Lukačovič, Mgr. Oto Kóňa
Prizvaní:
Ing. Branislav Magdolen, Ing. Tomáš Dobrotka, PhDr. Ivona Vojtášová, Ing. Štefan
Bača, Mgr. Diana Šurkalová Dušeková, Ing. Erika Vašková, Ing. Petra Briatková, p.
Ľubica Burešová
17. 4. 2018
Začiatok zasadnutia: 8.30 hod.
Ukončenie zasadnutia: 9.30 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Marián Bielický, Ing. Branislav Bucák, Július
Urík, Bc. Viera Ďurčeková
Ospravedlnení: JUDr. Martin Lukačovič, Mgr. Oto Kóňa, Ing. Milan Simušiak, Katarína
Čičmancová
Prizvaní:
Ing. Marián Bielický
PROGRAM:
91. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za rok 2017
92. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2018
93. Správa ZpS o plnení rozpočtu k 31. 21. 2017
94. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2018
95. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2017
96. Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
97. Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza
98. Žiadosť LS, s.r.o. o odpustenie ½-ice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym
a včasným odstránením vád-nedorobkov-rekonštrukcia MŠ Matušku
99. Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Prievidza za rok 2017
100.Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
101.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici

102.Facehome s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS na
Jánošíkovej ulici
103.Kúpele Bojnice a. s., Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – úžitkový
vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby
104.Ing. Peter Vrták, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
prechodu a prejazdu
105.CZ Slovensko s.r.o., Nováky – žiadosť o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej
prípojky
106.Vaša realitná s.r.o., Malá Lehôtka – oznámenie o zmene trasovania a žiadosť
o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy
107. r3nt, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
108. Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
109. R.O.P. car sr.o. Prievidza – žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru
110. Mária Krajčíková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
111. Milan Šmatlák a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov
112. Ing. Mária Prišticová a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
113. Ing. Martina a Peter Bugároví – žiadosť o prehodnotenie sadzby k úhrade
jednorazovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku
114. Marián Dírer, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
115. Facehome s.r.o, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
116. Peter Žilka, Jacovce – žiadosť o nájom časti pozemku
117. Milan Syrovátka, Cígeľ – žiadosť o nájom časti pozemku
118. Nový domov, Prievidza – žiadosť o odsúhlasenie výšky nájomného za prenájom
nebytových priestorov
119. Facehome, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov
120. Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
121. Katarína Korcová Dame, Prievidza – žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu
rekonštrukcie
122. Jana Kováčová, Bystričany – Iveta Solčaniová, Prievidza, Emília Beláková, Prievidza
- žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie
123. Hornonitriansky banícky spolok, Prievidza – žiadosť o nájom nebytového priestoru
124. Emil Chudý, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
125. Mária Šimurková, Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie
126. Garáže na Ul. J. Kalinčiaka – žiadosť o kúpu pozemkov
127. Detský domov, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku
128. Rybnikár a manž., Krško a manž.
129. Žiadosť spol. Radeton SK, s.r.o, o stanovisko k návrhu rozšírenia obslužnej miestnej
komunikácie na ul. Nedožerská cesta
130. Žiadosť na odsúhlasenie obstarania kapacitného posúdenia križovatiek:
Križovatka ulíc M.R. Štefánika a B. Bjornsona
Križovatka prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v trase
budúcej cesty I/64 a ulice Riečnej
a požiadavku na zaradenie položky na ich obstaranie do najbližšej úpravy rozpočtu
K bodu 91 bolo prijaté uznesenie č. 91
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 92 bolo prijaté uznesenie č. 92
Hlasovanie: siedmi za

K bodu 93 bolo prijaté uznesenie č. 93
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 94 bolo prijaté uznesenie č. 94
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 95 bolo prijaté uznesenie č. 95
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 96 bolo prijaté uznesenie č. 96
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 97 bolo prijaté uznesenie č. 97
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 98 bolo prijaté uznesenie č. 98
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 99 bolo prijaté uznesenie č. 99
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 100 bolo prijaté uznesenie č. 100
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 101 bolo prijaté uznesenie č. 101
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 102 bolo prijaté uznesenie č. 102
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 103 bolo prijaté uznesenie č. 103
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 104 bolo prijaté uznesenie č. 104
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 105 bolo prijaté uznesenie č. 105
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 106 bolo prijaté uznesenie č. 106
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 107 bolo prijaté uznesenie č. 107
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 108 bolo prijaté uznesenie č. 108
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 109 bolo prijaté uznesenie č. 109
Hlasovanie: šiesti za

K bodu 110 bolo prijaté uznesenie č. 110
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 111 bolo prijaté uznesenie č. 111
Hlasovanie: piati za
K bodu 112 bolo prijaté uznesenie č. 112
Hlasovanie: piati za
K bodu 113 bolo prijaté uznesenie č. 113
Hlasovanie: piati za
K bodu 114 bolo prijaté uznesenie č. 114
Hlasovanie: piati za
K bodu 115 bolo prijaté uznesenie č. 115
Hlasovanie: piati za
K bodu 116 bolo prijaté uznesenie č. 116
Hlasovanie: piati za
K bodu 117 bolo prijaté uznesenie č. 117
Hlasovanie: piati za
K bodu 118 bolo prijaté uznesenie č. 118
Hlasovanie: piati za
K bodu 119 bolo prijaté uznesenie č. 119
Hlasovanie: piati za
K bodu 121 bolo prijaté uznesenie č. 121
Hlasovanie: piati za
K bodu 122 bolo prijaté uznesenie č. 122
Hlasovanie: piati za
K bodu 123 bolo prijaté uznesenie č. 123
Hlasovanie: piati za
K bodu 124 bolo prijaté uznesenie č. 124
Hlasovanie: piati za
K bodu 125 bolo prijaté uznesenie č. 125
Hlasovanie: piati za
K bodu 126 bolo prijaté uznesenie č. 126
Hlasovanie: piati za
K bodu 127 bolo prijaté uznesenie č. 127
Hlasovanie: piati za

K bodu 128 bolo prijaté uznesenie č. 128
Hlasovanie: piati za
K bodu 129 bolo prijaté uznesenie č. 129
Hlasovanie: piati za
K bodu 130 bolo prijaté uznesenie č. 130
Hlasovanie: piati za

Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 19. 04. 2018

