
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 13. 08. 2019 

od 153 - 177 

 

153. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2019 

154. Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019 

155. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa 

programového rozpočtu za obdobie I. –VI./2019 

156. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 

157. Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina ( v zastúpení PETROSTAV SK, 

s .r. o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia IS pretlakom popod MK bez 

porušenia „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 

158.  Úhrada straty hospodárenia za rok 2018 a jednorazové vysporiadanie časti 

neuhradenej straty minulých rokov Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.  

159. Informácia o zámere podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska 

160. Brose Prievidza, spol. s r. o. – žiadosť o kúpu časti pozemku a vydanie súhlasu 

161. EPOS centers s. r. o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

162. Peter Bátora, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

163. Ing. Martin Maslen a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

164. Ing. Marián Okresa a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

165. František Zubáň a manž., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

166. Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – návrh VVO č. 4 na rozšírenie predmetu nájmu 

časti pozemkov  

167. Kara Ferdinand, Handlová – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia prípojky vody 

168. Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovými vozidlami, vybudovanie spevnených plôch 

169. Špeciál s.r.o., Prievidza – žiadosť o prechod nájmu, nájom 

170. Géczyová Katarína, B. Bystrica – žiadosť o nájom 

171. Jozef Privitzer a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

172.  LEGARDE s.r.o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – prípojky 

vody 

173. Slovak Telekom, a. s., Bratislava – žiadosť o zapracovanie 6 ks PODB skríň do 

ZoBZoZVB – tzv. 2. etapa, sídlisko Píly 

174. Slovak Telekom, a. s., Bratislava – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS 

vrátane PODB skrinky a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv 

a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-Max Brose 20-TO-0562-2017 

175. SSD, a. s. Žilina – návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 116/19 zo dňa 25.03.2019 

176. SSD, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš – žiadosť o zriadenie VB – 

právo uloženia IS – stavba „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia 

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod 

177. Ing. Eva Blažová, Prievidza – žiadosť o zmenu trasovania plánovanej prípojky 

k rodinnému domu (schválené uznesením MsZ č. 229/19 zo dňa 24.06.2019) 

      

  

 číslo 153/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

 Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2019 

 



číslo 154/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019, s pripomienkou, aby 

p. riaditeľka Mgr. Horná, do zasadnutia MsR,  vo veci požiadavky na navýšenie 

kapitálovej dotácie vo výške 20 000 €, na komplexnú rekonštrukciu výmenníkovej 

stanice a vykurovacieho systému v DK Prievidza, preverila u dodávateľa tepla, spol. 

PTH a. s., či zabezpečí výmenu výmenníkovej stanice na vlastné náklady. 

Financovanie vykurovacieho systém v DK Prievidza bude zabezpečené zo zdrojov 

mesta 

 

 

číslo 155/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa 

programového rozpočtu za obdobie I. –VI./2019 

 

 

číslo 156/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019, 

s pripomienkou p. Dadíkovej, aby do zasadnutia MsR, predsedníčka komisie školstva 

a kultúry navrhla, z ktorej položky rozpočtu, by sa mohol spraviť rozpočtový presun na 

krytie výdavkov súvisiacich s fotodokumentáciou kroniky mesta, cca vo výške 3 tis. €. 

Finančné prostriedky by mali byť zakomponované do rozpočtu mesta, nakoľko ku 

kronike mesta chýba obrazová príloha  

 

 

číslo 157/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina ( v zastúpení PETROSTAV SK, 

s .r. o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia IS pretlakom popod MK bez 

porušenia „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK 

II. 

nesúhlasí 

so zmenou podmienky uvedenej v uznesení MsZ k stavbe 11008 – Prievidza-Átriová-

Rozšírenie NNK.  



III. 

žiada  

riešiť uloženie inžinierskych sietí „pretlakom popod komunikáciu“ 

 

 

číslo 158/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

materiál Úhrada straty hospodárenia za rok 2018 a jednorazové vysporiadanie časti 

neuhradenej straty minulých rokov Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.  

II. 

odporúča MsZ  

a) schváliť úhradu časti straty hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za 

rok 2018 vo výške 474,05 €, t. j. podľa percentuálneho podielu mesta Prievidza na 

základnom imaní spoločnosti; 

b) jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov spoločnosti 

Regionálna televízia Prievidza, vo výške 20 000 €, pomerne k výške obchodných 

podielov spoločníkov, čo predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% 

podielom, čiastku 2 500 €. 

P. zástupca, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., upozornil, aby prevod obchodného 

podielu spoločníka Lehota pod Vtáčnikom na iného spoločníka, nastal až po úhrade  

všetkých záväzkov, ktoré má Lehota pod Vtáčnikom voči spoločnosti.  

 

číslo 159/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

Informáciu o zámere podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska 

II. 

odporúča  

 schváliť žiadosť o členstvo v Únii miest Slovenska 

 

 

číslo 160/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 

Prievidza: 

1.      o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku parcela registra C KN č. 

8114/79, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 282 m2, na účel 

rekonštrukcie kruhového objazdu. Pozemok sa nachádza medzi ulicami Max Brose 

a Západnou ulicou. Celková výmera pozemku je 9 981 m2. Spoločnosť žiada 

odkúpenie časti pozemku vzhľadom na potreby rozšírenia vlastnej vnútroareálovej 

komunikácie a prebudovanie vstupu do areálu spoločnosti Rübig Sk, k. s.; 



2.       o vydanie súhlasu so zámerom rekonštrukcie kruhového objazdu, vzhľadom na 

potreby rozšírenia vlastnej vnútroareálovej komunikácie a prebudovanie vstupu do 

areálu spoločnosti Rübig Sk, k. s.; 

b) doloženie GP 

 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 

2909/20,  Prievidza, kúpu pozemkov s výmerou 282 m2 podľa GP za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom: 

 

číslo 161/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37,  971 01 

Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku, parcela registra C 

KN č. 829/13, ostatná plocha v rozsahu výmery 41 m2, na účel zriadenia prístupu na 

nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti  

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti EPOS centers s. r. o., so sídlom Golfová 2013/37,  971 

01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, s podmienkou, že sa nebude 

zasahovať do vedľajších parciel v zmysle uzavretých nájomných zmlúv. Cena 

nehnuteľnosti je 75 €/m2   

 

číslo 162/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ulica č. 297/12, 971 01  Prievidza, 

o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, 

ostatná plocha s výmerou 8602 m2, na vybudovanie skladových, kancelárskych 

priestorov a manipulačnej plochy, vrátane odstavnej plochy pre tzv. autopark pre 

dopravné a stavebné prostriedky žiadateľa. Pozemok sa nachádza v priemyselnom 

parku pri Západnej ulici. Žiadateľ ďalej uvádza, že vytvorením skladových priestorov, 

a tiež rozšírením vozového parku dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest  

a mesto by odpredajom pozemku podporilo aj rozvoj dlhoročných domácich 

podnikateľov.  

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Petra Bátoru, trvalý pobyt Družstevná ulica č. 297/12, 971 01  

Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na vybudovanie skladových, 

kancelárskych priestorov a manipulačnej plochy, za cenu určenú znalcom, pričom 

kupujúceho treba upozorniť na obmedzenie napojenia na technickú infraštruktúru  

 

 

 

 



 

číslo 163/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Veterná ulica č. 533/43, 971 01 Prievidza 

a manž. Ing. Marcely Maslenovej, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota 

pod Vtáčnikom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela 

registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2, na účel rozšírenia 

záhrady. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici.  

II. 

odporúča MsR 

žiadosť Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Veterná ulica č. 533/43, 971 01 Prievidza 

a manž. Ing. Marcely Maslenovej, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota 

pod Vtáčnikom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stiahnuť z rokovania; 

III. 

žiada,  
aby útvar architektky mesta (Územný plán) doplnil do snímky z KN technické riešenie 
a zakreslenie otočne z hľadiska ÚP.   

 

 

číslo 164/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž., spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica  č. 

542/11, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku 

parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na 

zriadenie vstupu na priľahlé nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na 

Rovnej ulici.  

II. 

odporúča MsR 

žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž., spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica  č. 

542/11, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stiahnuť 

z rokovania; 

III. 

žiada,  
aby útvar architektky mesta (Územný plán) doplnil do snímky z KN technické riešenie 

a zakreslenie otočne z hľadiska ÚP 

 

 

číslo 165/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 

567/63A, 971 01 Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku 

parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 140 m2, na 



záhradkárske účely. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, 

ktorí tento upravia navezením zeminy, vysadením parkovej trávy a okrasných drevín.   

 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť o nájom časti parcely pre Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý 

pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, v k. ú. Prievidza, na 

revitalizáciu pozemku 

III. 

odporúča MsZ 

schváliť p. Františkovi Zubáňovi a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa 

č. 567/63A, 971 01 Prievidza, predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela registra 

C KN č. 5400/42, v rozsahu výmery 140 m 2 na revitalizáciu pozemku, a to za cenu 20 

€/m2 

 

 
číslo 166/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

návrh Výboru volebného obvodu č. 4 zo dňa 06.08.2019 „o spätné spoplatnenie 

užívania mestských pozemkov pánom Ľubomírom Mečiarom a manž., Záborského 

18, nad rámec  zmluvy“ 

II. 

neodporúča primátorke mesta 

vstupovať do platných nájomných zmlúv č. 26/06 a 30/17 uzatvorenými medzi 

mestom Prievidza na strane prenajímateľa a manželmi Mečiarovými ako nájomcami, 

a teda neodporúča predložiť návrh na rozšírenie predmetu nájmu v zmysle 

uvedených NZ. 

 

 

číslo 167/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Ferdinanda Karu, trvale bytom I. Olbrachta č. 12, 972 51 Handlová, o 
zriadenie vecného bremena  - uloženie IS - prípojky vody v predpokladanej dĺžke 7 
m, pretlakom popod cestu na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, 
parcela reg. CKN č. 561/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2271 m2, 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 560/98 – trvalý trávny 
porast, výmera 2243 m2, evidovaný na LV č. 11811, Riečna ulica a právo trvalého 
prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie. Prípojka začína bodom napojenia 
na uličný vodovod a končí 1 m za hranicou pozemku vodomernou šachtou, v ktorej 
bude osadená vodomerná zostava. 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ferdinanda Karu, trvale bytom I. Olbrachta č. 12, 972 51 Handlová, o 

zriadenie vecného bremena  - uloženie IS - prípojky vody v predpokladanej dĺžke 7 m, 



pretlakom popod cestu, na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, a to 

za cenu v zmysle platných Zásad 

 

 

 

číslo 168/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, v zastúpení: Ing. 
Emília Slaninová, konateľ, o zriadenie vecného bremena – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. 
CKN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica) 
v predpokladanom rozsahu 25 m2,  k nebytovej budove súp. č. 39, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057 a súhlas na vybudovanie spevnených 
plôch pre parkovanie a nový vstup do budovy. Po vybudovaní parkovacích miest ich 
bezodplatne prevedú do majetku mesta a parkovacie miesta budú slúžiť po 16.00 
hod. verejnosti. 
II.  

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť spoločnosti Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, 

v zastúpení: Ing. Emília Slaninová, konateľ, o zriadenie vecného bremena – právo 

prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta,  parcela reg. CKN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 

(Šumperská ulica) v predpokladanom rozsahu 25 m2,  k nebytovej budove súp. č. 39, 

ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057 

III. 

odporúča MsZ 

udeliť súhlas na vybudovanie spevnených plôch pre parkovanie a nový vstup do 

budovy pre spoločnosť Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, v zastúpení: Ing. 

Emília Slaninová, konateľ, na časti pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN 

č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica) 

v predpokladanom rozsahu 25 m2, pred nebytovou budovou súp. č. 39, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057, za nasledovných podmienok, aby: 

- spevnené plochy pre parkovanie a nový vstup do budovy boli vybudované na 

náklady žiadateľa; 

- parkovacie miesta slúžili mimo prevádzkových hodín verejnosti s vyznačením na 

dopravnej tabuli 

 

 

číslo 169/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, IČO: 47 451 084, 
zastúpená konateľom: Senad Saliji, o prechod nájmu po nájomcovi  Atilla Saliji, (NZ 
č. 13/2005 uzatvorená 07.07.2005, za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 
m2) z dôvodu, že prevádzku vedie žiadateľ a súčasne žiada o zvýšenie výmery 
prenajatého pozemku  v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 2157/2, o výmeru 15 m2, za 
účelom rozšírenia vonkajšieho sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, 
nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, so záberom pozemku počas celého roka.  



II. 

odporúča MsZ 

schváliť prechod nájmu spoločnosti Špeciál s.r.o., Ulica A. Hlinku 445/37, Prievidza, 

zastúpená konateľom: Senad Saliji, po nájomcovi  Atilla Saliji, (NZ č. 13/2005 

uzatvorená 07.07.2005, za účelom zriadenia terasy v rozsahu výmery 13 m2) 

a súčasne odporúča zvýšiť výmeru  prenajatého pozemku, za účelom  rozšírenia 

vonkajšieho sedenia – terasy pri prevádzke zmrzliny, za nasledovných podmienok: 

- k uvedenému zámeru doplniť písomný súhlas priľahlého vlastníka alebo 

prevádzkovateľa 

- uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, s 1 mesačnou výpovednou  lehotou     

- výšku nájmu za celý prenajatý priestor (pôvodný aj nový) zjednotiť podľa súčasne 

platnej IS 

- vonkajšie sedenie - terasu odsúhlasiť s architektkou mesta (v zmysle platných  

Regulatívy letných terás na Námestí slobody  a ostatných plochách v Centrálnej 

mestskej zóne v Prievidzi“) 

 

 

číslo 170/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

a) žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, o  nájom 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Veľkonecpalskej ulici, 

parc. reg. CKN č. 6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, 

evidovaná na LV č. 1, v rozsahu výmery 62,5 m2 za symbolickú cenu (napr. 1€/ m2 ) 

na realizáciu spevnenej plochy a vytvorenia 5 ks parkovacích miest k polyfunkčnému 

objektu – pizzérii, navrhnutému na pozemku parc. reg. CKN č. 6335 vo vlastníctve p. 

Géczyovej, ktoré by boli pre polyfunkčný objekt využívané počas prevádzkových 

hodín pizzérie, v ostatnom čase pre verejnosť. Nájom žiada počas výstavby objektu, 

potom plochy odovzdá mestu Prievidza; 

      b) doloženie časti projektovej dokumentácie a výpočtu parkovacích miest 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Kataríny Géczyovej, Tulská 5275/47, Banská Bystrica, o  nájom 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 

 

číslo 171/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Privitzera a manž., bytom Krížna 698/8, Prievidza o kúpu časti 

pozemku vo vlastníctve mesta, v k.ú. Malá Lehôtka, parcela reg. CKN č. 164 

v rozsahu výmery 94 m2, na ktorom majú zriadenú záhradu 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jozefa Privitzera a manž., bytom Krížna 698/8, Prievidza o kúpu časti 

pozemku vo vlastníctve mesta, v k.ú. Malá Lehôtka, parcela reg. CKN č. 164 

v rozsahu výmery 94 m2, na ktorom majú zriadenú záhradu 

III. 

odporúča MsZ 



schváliť p. Privitzerovi a manž., bytom Krížna 698/8, Prievidza, prenájom časti 

pozemku vo vlastníctve mesta, v k. ú. Malá Lehôtka, s tým, žiadateľ spätne zaplatí 

ušlé nájomné za užívanie pozemku, a to za obdobie 3 rokov 

 

číslo 172/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti LEGARDE s.r.o., so sídlom Hasičská 4,  Prievidza, o zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. 

ú.  Prievidza (Sadová ulica pri garážach) parcela registra E KN č. 11-3226/4 , ostatné 

plochy s výmerou 3199 m2 , právo uloženia inžinierskych sietí - prípojky vody k stavbe 

„ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A SKLAD, LEGARDE, PRIEVIDZA“, 

v predpokladanej dĺžke 4,5 m 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti LEGARDE s.r.o., so sídlom Hasičská 4,  Prievidza, 

o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemku v k. ú.  Prievidza (Sadová ulica pri garážach) parcela registra E KN č. 11-

3226/4 , ostatné plochy s výmerou 3199 m2 , právo uloženia inžinierskych sietí - 

prípojky vody k stavbe „ADMINISTRATÍVNA BUDOVA A SKLAD, LEGARDE, 

PRIEVIDZA“, v predpokladanej dĺžke 4,5 m, a to za cenu v zmysle platných Zásad 

 

 

číslo 173/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, 

o zapracovanie 5 ks PODB skríň do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena pre stavbu INS_FTTH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly II. etapa; celkový 

počet PODB skríň je 24 ks 

(uzn. MsZ č. 334/18 zo dňa 07.08.2018  bolo schválené umiestnenie maximálne 19 

ks PODB na pozemkoch  vo vlastníctve mesta Prievidza; zriadenie vecného bremena 

bolo schválené uznesením MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017 v znení uznesení č. 

401/17 zo dňa 02.10.2017 a č. 307/18 zo dňa 25.06.2018 a č. 334/18 zo dňa 

07.08.2018) 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, 

zapracovať 5 ks PODB skríň do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena pre stavbu INS_FTTH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly II. etapa, a to za 

cenu v zmysle platných Zásad, s odkladacou podmienkou uzatvorenia zmluvy 

o budúcej zmluve 

 

 

číslo 174/2019 

komisia 

I.   



berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava,  v zast. 

spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičová 183/47, Bánovce nad 

Bebravou, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemkov v k. ú.  Prievidza (Mlynská ulica, Ul. A. Rudnaya) parcela registra C 

KN č. 403 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou  985 m2 , parcela registra C KN č. 

404 , ostatné plochy s výmerou 6399 m2 , parcela registra C KN č. 421/1 , zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2 , parcela registra C KN č. 422 , zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 920 m2 , uloženie inžinierskych sietí a právo trvalého 

prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-Max Brose 20-

T0-0562-2017  (vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete a pripojenie na 

optickú sieť výrobnú halu spoločnosti Brose). Predpokladaná dĺžka trasy cez 

pozemky mesta je 84 m. (pôvodne žiadali zriadiť vecné bremeno aj na par. 421/23, 

ale upravili trasovanie) 

 II. 

 odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 

Bratislava,  v zast. spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičová 183/47, 

Bánovce nad Bebravou, o zriadenie vecného bremena, uloženie inžinierskych sietí 

a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-

Max Brose 20-T0-0562-2017  (vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete 

a pripojenie na optickú sieť výrobnú halu spoločnosti Brose), a to za cenu v zmysle 

platných Zásad, s podmienkou, že k predmetnej žiadosti sa vyjadrí správca parku, 

spoločnosť SMMP, s.r.o., ako vlastník cesty a chodníkov. 

 

 

číslo 175/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, o vylúčenie podmienky „- v prípade, že investor bude trasovať 

inžinierske siete v chodníku, upraví  chodník v celej šírke“ zo zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena (k stavbe „11170 – Prievidza – Ul. Včelárska – 

Rozšírenie NNK“) 

 II. 

 neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, vylúčenie podmienky „- v prípade, že investor bude trasovať 

inžinierske siete v chodníku, upraví  chodník v celej šírke“ zo zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena (k stavbe „11170 – Prievidza – Ul. Včelárska – 

Rozšírenie NNK“) 

 

 

číslo 176/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s.r.o., so sídlom v Liptovskom 



Mikuláši, Priehradná 1690/30,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela 

registra  C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 505 m2, právo 

uloženia inžinierskych sietí –podzemných VN káblových vedení  pre stavbu „8945 - 

Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK 

vývod“. Účelom je posilnenie NN distribučných rozvodov, a to výstavby novej 

kioskovej trafostanice spolu s VN podzemným vedením. Celkový predpokladaný 

rozsah VB na pozemku mesta je 28,5 m2. Trafostanica bude umiestnená na pozemku 

vo vlastníctve VšZP. Cez pozemok mesta pôjdu káble v chodníku v dĺžke 11 m, 

chodník zo zámkovej dlažby bude rozobratý a po uložení káblov bude následne 

položená zámková dlažba. 

 II. 

 odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s.r.o., so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši, Priehradná 1690/30,  o zriadenie vecného bremena, s podmienkou, že do 

zasadnutia MsR bude predložené stanovisko referátu územného plánu, o prekrytí 

a trasovaní optiky do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

 

 

číslo 177/2019 

komisia 

I.   

berie na vedomie 

a) žiadosť  Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska 596/50, o zmenu 

trasovania plánovanej elektrickej prípojky k rodinnému domu na Mariánskej ulici, a to 

z dôvodu že žiadateľka našla výhodnejšie riešenie, pri ktorom nebudú porušené 

chodníky, štartovacia jama bude na pozemku stavebníka a cieľová v záhradke 

susedného domu. Elektrická prípojka bude realizovaná na časti pozemkov v k. ú. 

Prievidza, parcela registra CKN č. 2758/2, EKN č. 3760 a EKN č. 3104/3, pričom 

predpokladaný rozsah vecného bremena je 29 m2 

b) informáciu o doloženej novej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 141/2019, 
ktorú vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o. dňa 19.06.2019, s vyznačením 
priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti 
GP ako diel 1-3 v rozsahu 29 m2 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), 
pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia 
MsZ č. 114/18); 
II. 

 odporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Ing. Evy Blažovej, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska 596/50, 

o zmenu trasovania plánovanej elektrickej prípojky k rodinnému domu na Mariánskej 

ulici, s podmienkou súhlasu vlastníka pozemku, na ktorom bude  umiestnená cieľová 

jama 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                            predseda komisie   

  



            

    

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

V Prievidzi, dňa 14. 08. 2019           

 

 

 

ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO   

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA 13. 08. 2019  

 

 

Prítomní: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Helena Dadíková, JUDr. Petra Hajšelová, 

Katarína Čičmancová, Július Urík,  Ing. Milan Simušiak  

 

 Ospravedlnení: Ing. Renáta Úradníčková, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. Marián Bielický 

 

Program: 

 

 

1. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za I. polrok 2019 

2. Návrh II. zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2019 

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa 

programového rozpočtu za obdobie I. –VI./2019 

4. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 

5. Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina ( v zastúpení PETROSTAV SK, 

s .r. o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia IS pretlakom popod MK bez 

porušenia „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ 

6.  Úhrada straty hospodárenia za rok 2018 a jednorazové vysporiadanie časti 

neuhradenej straty minulých rokov Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o.  

7. Informácia o zámere podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska 

8. Brose Prievidza, spol. s r. o. – žiadosť o kúpu časti pozemku a vydanie súhlasu 

9. EPOS centers s. r. o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

10. Peter Bátora, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 

11. Ing. Martin Maslen a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

12. Ing. Marián Okresa a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

13. František Zubáň a manž., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

14. Ľubomír Mečiar a manž., Prievidza – návrh VVO č. 4 na rozšírenie predmetu nájmu 

časti pozemkov  

15. Kara Ferdinand, Handlová – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia prípojky vody 

16. Ubyfo-servis s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovými vozidlami, vybudovanie spevnených plôch 

17. Špeciál s.r.o., Prievidza – žiadosť o prechod nájmu, nájom 



18. Géczyová Katarína, B. Bystrica – žiadosť o nájom 

19. Jozef Privitzer a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

20.  LEGARDE s.r.o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – prípojky 

vody 

21. Slovak Telekom, a. s., Bratislava – žiadosť o zapracovanie 6 ks PODB skríň do 

ZoBZoZVB – tzv. 2. etapa, sídlisko Píly 

22. Slovak Telekom, a. s., Bratislava – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS 

vrátane PODB skrinky a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv 

a rekonštrukcie k stavbe MOK-PD-Max Brose 20-TO-0562-2017 

23. SSD, a. s. Žilina – návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 116/19 zo dňa 25.03.2019 

24. SSD, a.s. Žilina, v zast. EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš – žiadosť o zriadenie VB – 

právo uloženia IS – stavba „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia 

rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod 

25. Ing. Eva Blažová, Prievidza – žiadosť o zmenu trasovania plánovanej prípojky 

k rodinnému domu (schválené uznesením MsZ č. 229/19 zo dňa 24.06.2019) 

      

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 153 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 154 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 155 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 156 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 157 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 158 

Hlasovanie: piati za 

                    jeden proti 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 159 

Hlasovanie: šiesti za 

                     

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 160 

Hlasovanie: piati za 

          jeden sa zdržal 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 161 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 162 

Hlasovanie: piati za 

                    jeden sa zdržal 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 163 

Hlasovanie: šiesti za 



 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 164 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 165 

Hlasovanie: piati za 

          jeden sa zdržal 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 166 

Hlasovanie: šiesti za               

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 167 

Hlasovanie: šiesti za 

                     

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 168 

Hlasovanie: šiesti za 

                     

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 169 

Hlasovanie: šiesti za 

                     

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 170 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 171 

Hlasovanie: šiesti za 

                     

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 172 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 173 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 174 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 175 

Hlasovanie: šiesti za 

           

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 176 

Hlasovanie: šiesti za 

 

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 177 

Hlasovanie: šiesti za 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                            predseda komisie   

  

          



          

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková  

V Prievidzi, dňa 14. 08. 2019           

 

 

 


