Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít,
zo dňa 07. 02. 2020,
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ v Prievidzi
Začiatok zasadnutia: 9.00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 11.00 hod.
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Helena Dadíková, Katarína Čičmancová,
Július Urík, Ing. Milan Simušiak, Ing. Marián Bielický, Bc. Viera Ďurčeková, JUDr. Petra
Hajšelová
Ospravedlnení: Ing. Renáta Úradníčková
Prizvaní: JUDr. Ján Martiček, Ing. Petra Briatková, Ing. Erika Vašková, Ing. Natália Topáková,
Ľubica Burešová, JUDr. Eva Privitzerová
Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie.
Program rokovania:
1.

Otvorenie

2.

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

3.

Majetkovoprávne materiály

4.

Záver

K bodu 1)
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

K bodu 2)
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania, predložil JUDr. Ján
Martiček, konateľ spoločnosti

Komisia uznesením č. 25/20 odporučila schváliť Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie
zvýšenia základného imania
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu 3)
3.1. žiadosť Juraja Tutokyho, trvalý pobyt Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 21/11,
v zastúpení Františkom Küfferom, travalý pobyt Prievidza, J. Jesenksého 2885/10C,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Veľkonecpalská ul.), parcela registra E KN č. 164, ostatné

plochy s výmerou 4876 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 32 m2
Komisia uznesením č. 26/20 odporučila žiadosť Juraja Tutokyho, Veľké Kapušany,
o zriadenie vecného bremena právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky stiahnuť
z rokovania a žiada:
-

-

doložiť stanovisko Okresného úradu Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky
(žiadateľ podal odvolanie voči Rozhodnutiu stavebného úradu, ktorým stavebný
úrad zamietol jeho návrh na vydanie stavebného povolenia na jeho stavby
a v rámci odvolania napáda aj záväznosť Územného plánu zóny Necpaly,
a preto treba počkať ako odvolací orgán v tejto veci rozhodne)
upresniť, k akej stavbe bude plynová prípojka

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.2. žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického
1, 911 42 Trenčín, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na
časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Ul. M. Mišíka) parcela registra E KN č.
272/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2114 m2, právo uloženia inžinierskych sietí –
sieťové prepojenie budov OR PZ v Prievidzi a ROC popod podzemnú komunikáciu mesta
Prievidza, ktorá sa nachádza medzi budovami. Navrhované technické riešenie pre
vybudovanie sieťového prepojenia budov križuje MK na Ul. M. Mišíka a priľahlé chodníky po
oboch stranách. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 15 m2.
(V budove polyfunkčného objektu sa buduje Klientské centrum Okresného úradu Prievidza
a je nevyhnutné zabezpečiť prepojenie tohto novovybudovaného pracoviska (dátová
a hlasová konektivita) s budovou OR PZ optickým a metalickým vedením. Prepoj bude slúžiť
výlučne pre potreby Ministerstva vnútra SR.)
Komisia uznesením č. 27/20 odporučila schváliť žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, o zriadenie vecného
bremena – uloženie IS – optické a metalické vedenia, a to za odplatu v zmysle platných
Zásad, s podmienkou upravenia trasovania tak, aby cieľová jama bola umiestnená mimo
chodníka vo vlastníctve mesta, t. j. aby sa neporušil chodník
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 2

3.3. žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, G. Švéniho 3 H, Prievidza, IČO:
36 325 961, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Gazdovská ul., Majerská ul., Dúbravská ul.),
parcela registra C KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 782 m2, právo
uloženia inžinierskych sietí – podzemných rozvodov tepla na časti pozemku a strpieť vstup na
tento pozemok v ktoromkoľvek čase, za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby
a opráv týchto rozvodov, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom
- informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 60/2019, ktorú vyhotovila
spoločnosť GEOmark s.r.o. dňa 17.09.2019 s vyznačením priebehu IS spolu s ochranným
pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1- 4 (na základe doloženej

projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v
zmysle uznesenia MsZ č. 114/18);
(pracovná verzia GP k stavbe „Rekonštrukcia tepelných rozvodov z okruhu VS-24“)
Komisia uznesením č. 28/20 odporučila žiadosť spol. PTH, a. s. Prievidza, o zriadenie
vecného bremena, stiahnuť z rokovania, nakoľko bola preukázaná nepravdivosť vyhlásenia
Predstavenstva PTH, a. s., o neexistencií záväzkov , čo je podľa Rokovacieho poriadku mesta
základným predpokladom prerokovania materiálov v orgánoch mesta. Preukázané boli
nasledovné sporné a aj nesporné záväzky:
Vo veci SMMP, s. r. o. :
PTH, a. s. ani po opakovaných výzvach SMMP, s.r.o., pri akceptovaní návrhu zmluvy
bez pripomienok, neuzavrelo Zmluvu o dodávke a odbere tepla a Zmluvu o nájme nebytových
priestorov, do bytových domov vo vlastníctve mesta Prievidza, na ul. Dúbravská, čo odporuje
IS 80, Zásady pre nakladanie s majetkom mesta Prievidza. Táto povinnosť je uložená:
1. Zákon č. 657/2004 Z. z., Zákon o tepelnej energetike § 19 Zmluva o dodávke a odbere
tepla ods.1 Dodávka tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere
tepla medzi dodávateľom a odberateľom.
2. Zmluva o nájme nebytového priestoru pre odovzdávaciu stanicu tepla ust. § 3 ods. 3
zák. č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť
nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom
uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia
založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky,
pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Platobný rozkaz vydaný súdom Banská Bystrica, navrhovateľa PTH a. s., proti SMMP s.r.o.,
predmetom je ne/exist. peňažného záväzku medzi PTH, a.s. a SMMP, s.r.o., riešený súdnou
cestou , právoplatne nerozhodnuté
Vo veci mesta Prievidza
právoplatne rozhodnutie ústavného súdu SR
nález Ústavného súdu I.ÚS 191/2019 – 120 zo dňa 26.11.2019, je preukázané porušenie práv
a povinností – voči mestu Prievidza. Právnym názorom ÚS sú iné subjekty tiež viazané.
Vo výroku rozhodnutia ÚS konštatoval, že podľa čl. 46 Ústavy SR Uznesením Krajského súdu
v Bratislave sp. Zn. 2 Cob 156/2017 z 27. októbra 2017, ako aj postupom, ktorý predchádzal
jeho vydaniu, právo mesta Prievidza ako sťažovateľa porušené bolo.
V odôvodnení nálezu ÚS konštatoval, že mesto Prievidza ako územný, samosprávny a
správny celok a právnická osoba – ako akcionár obchodnej spoločnosti PTH a.s. v
predchádzajúcom postupe uplatňoval ochranu svojich majetkových práv ako akcionára
spoločnosti plynúce mu zo stanov spoločnosti ako aj zo zákona. Tým je preukázaná existencia
záväzku plynúceho z porušenia práv vo vzťahu k mestu Prievidza v postupoch, ktoré
predchádzali rozhodnutiu Ústavného súdu.

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

3.4. žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., so sídlom J. Roháča 906/1, Prievidza, IČO:
51 172 089, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné
plochy s výmerou 14 121 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky
k nebytovému priestoru. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 8 m + ochranné pásmo
po oboch stranách.
Komisia uznesením č. 29/20 odporučila schváliť žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., Prievidza,
o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – vodovodná prípojka k nebytovému priestoru, za
odplatu podľa Zásad a udelenie súhlasu s uložením vodomernej šachty na časti pozemku vo
vlastníctve mesta
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.5. žiadosť spoločnosti VIP invest, s.r.o., so sídlom Energetikov 191/17, Prievidza, IČO:
44 209 959, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4861/1, ostatné
plochy s výmerou 3702 m2, právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami a právo
vybudovania vjazdu v prospech vlastníka pozemkov a stavieb zapísaných na LV č. 8955 v k.
ú. Prievidza. Predpokladaný rozsah vecného bremena je cca 35 m2.
Komisia uznesením č. 30/20 neodporučila schváliť žiadosť VIP Invest s.r.o., Prievidza
o zriadenie vecného bremena – právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami
a právo vybudovania vjazdu.
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 4

Komisia žiada, aby žiadateľ k svojej žiadosti doložil súhlas vlastníkov priľahlého bytového
domu
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.6. žiadosť spol. REALTY CAPITAL s.r.o., so sídlom Nábrežná 5, Prievidza, IČO: 52 332 519,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Nábrežná ulica), parcela registra C KN č. 4857/12,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 216 m2, právo strpieť vytvorenie príjazdovej
komunikácie k nehnuteľnosti a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom do
areálu navrhovanej stavby „MOLO CENTRE – POLYFUNKČNÝ OBJEKT“. Predpokladaný
rozsah vecného bremena je 4 m2.

Komisia uznesením č. 31/20 odporučila schváliť žiadosť spol. REALITY CAPITAL s.r.o.,
Prievidza, o zriadenie vecného bremena (vytvorenie príjazdovej komunikácie k nehnuteľnosti
a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 2

3.7. žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501, o zriadenie
vecného bremena - uloženie IS – elektrickej vn prípojky na časti pozemkov vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, Ulica za depom, parcela reg. CKN č. 3796/2, ostatná plocha s výmerou
1320 m2 a parcela reg. CKN č. 4875/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26102 m2,
evidované na LV č. 1 a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie, v
rámci stavby „Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“ v železničnej stanici Prievidza
Komisia uznesením č. 32/20 odporučila schváliť žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, 813
61 Bratislava, IČO: 31364501, o zriadenie vecného bremena - uloženie IS – elektrickej vn
prípojky na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.8. žiadosť Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská 148, Prievidza, IČO: 34 956
212, o rozšírenie predmetu nájmu časti mestského pozemku, v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN
č. 6652/1 z pôvodných 20 m2 (NZ č. 20/19), využívaných ako terasa pre mliečny bar pred
prevádzkou predajne, na požadovaných 50 m2 za účelom rozšírenia tejto terasy. Terasa je
postavená na drevenom podklade, kde sú umiestnené stoly, ktoré sú zastrešené slnečníkmi.
Komisia uznesením č. 33/20 odporučila schváliť žiadosť Vladimíra Borka T 613, so sídlom
Veľkonecpalská 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, o rozšírenie predmetu nájmu časti
mestského pozemku, za účelom rozšírenia terasy.

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.9. žiadosť Jozefa Chudého, bytom Poľná 912/32, Prievidza, o spätné odkúpenie pozemkov
v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, parcely reg. CKN č. 6317/1, 6314/4 a 6316/6, ktoré
v roku 2018 na základe Zmlúv o prevode previedol mestu Prievidza (pozemky boli v roku 1990
kúpnymi zmluvami č. 4 a č. 9 predané Stavoinveste IIO Banská Bystrica), ktoré na základe
pôvodného oplotenia naďalej užívajú ako záhradu. Súčasne požiadal aj o majetkovoprávne
usporiadanie - kúpu pozemkov, ktoré dlhodobo využívajú ako vstup na svoje pozemky –
parcely reg. CKN č. 6319 a 6320
Komisia uznesením č. 34/20 odporučila schváliť žiadosť Jozefa Chudého, bytom Poľná
912/32, Prievidza, o spätné odkúpenie pozemkov v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, a to
za cenu 20 €/m2.

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.10. žiadosť spoločnosti VIP invest, s. r. o., so sídlom Energetikov 191/17, 971 01 Prievidza,
o kúpu časti pozemku parcela registra C KN č. 4861/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 460
m2, v k. ú. Prievidza, na účel vybudovania parkovacích miest. Pozemok sa nachádza na
Nábrežnej ulici. Spoločnosť v žiadosti uviedla, že po konzultácií s architektkou mesta bude
rešpektovať vzrástlu zeleň. Parkovacie miesta budú vytvorené zo zatrávňovacích tvaroviek
tak, aby bola zachovaná zelená plocha pozemku. Zároveň nové parkovacie miesta poskytne
aj pre obyvateľov mesta v čase mimo pracovnej doby prevádzok v novo navrhovanom objekte.
Komisia uznesením č. 35/20 neodporučila schváliť žiadosť VIP Invest s.r.o., Prievidza so
sídlom Energetikov 191/17, 971 01 Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, na
účel vybudovania parkovacích miest.
Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

3.11. žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manželky Ing. Evy Balážovej, spoločne trvalý pobyt
Mojmírova 196/2, 971 01 Prievidza, o zrušenie predkupného práva na odkúpenej
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 7066/21, orná pôda
s výmerou 663 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 9347, nadobudnutého od mesta Kúpnou
zmluvou č. 08/07 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15. 02. 2007, na účel
výstavby rodinného domu, z dôvodu čerpania úveru na výstavbu rodinného domu. Žiadatelia
doložili právoplatné stavebné povolenie.
Komisia uznesením č. 36/20 odporučila schváliť žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manželky
Ing. Evy Balážovej, spoločne trvalý pobyt Mojmírova 196/2, 971 01 Prievidza, o zrušenie
predkupného práva na odkúpenej nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel výstavby rodinného
domu, z dôvodu čerpania úveru na výstavbu rodinného domu.
Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.12. žiadosť výboru volebného obvodu č. 1 pri MsZ v Prievidzi, o krátkodobý prenájom
nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, nachádzajúceho sa v podchode na Ul. Matice
slovenskej, ktorý bude využívaný najviac 10 dní v mesiaci, pričom žiadajú o nájom za
symbolické 1 € na celý predmet nájmu + platba za energie, s dobou nájmu zatiaľ do 31. 12.
2020.
VVO č. 1 prichádza so zámerom znížiť objem odpadov v meste tým, že ešte využiteľné veci
(knihy, hračky, oblečenie...) ponúkajú obyvateľom mesta na zužitkovanie bezodplatne –
výmenou („swap“ alebo „zóna bez peňazí“).
Komisia uznesením č. 37/20 odporučila schváliť žiadosť výboru volebného obvodu č. 1 pri
MsZ v Prievidzi, o krátkodobý prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, a to do
času, kým nepožiada o nájom iný nájomca

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4)
Rokovanie komisie ukončil predseda komisie., JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, ktorý všetkým
zúčastneným poďakoval za účasť a spoluprácu.

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 14. 02. 2020

Uznesenia komisie FMRRaPA,
zo dňa 07. 02. 2020
od 25 - 37
1. Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania
2. Juraj Tutoky, Veľké Kapušany – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS
– plynová prípojka
3. Ministerstvo vnútra SR, Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie
IS – optické a metalické vedenia
4. PTH, a.s., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – uloženie
podzemných rozvodov tepla a strpieť vstup v ktoromkoľvek čase na účel ich
prevádzkovania, údržby a opráv
5. SroBiznis s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS –
vodovodná prípojka k nebytovému priestoru
6. VIP Invest s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo prechodu
pešo a prejazdu motorovými vozidlami a právo vybudovania vjazdu
7. REALITY CAPITAL s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena –
vytvorenie príjazdovej komunikácie k nehnuteľnosti a právo prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom
8. Železnice SR, Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie vn
prípojky
9. Vladimír Borko T 613, Prievidza – žiadosť o zvýšenie plochy nájmu
10. Jozef Chudý, Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
11. VIP Invest s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
12. Ing. Zoltán Baláž a manž., Prievidza – žiadosť o zrušenie predkupného práva
13. Žiadosť volebného obvodu č. 1 – o krátkodobý prenájom nebytového priestoru vo
vlastníctve mesta

číslo 25/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o zvýšenie základného imania spoločnosti
jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 000,00 € na sumu
3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník
mesto Prievidza

číslo 26/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Juraja Tutokyho, trvalý pobyt Veľké Kapušany, P. O. Hviezdoslava 21/11,
v zastúpení Františkom Küfferom, travalý pobyt Prievidza, J. Jesenksého
2885/10C, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Veľkonecpalská ul.),

parcela registra E KN č. 164, ostatné plochy s výmerou 4876 m2, právo uloženia
inžinierskych sietí – plynovej prípojky, pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena je 32 m2
II.

odporúča
žiadosť Juraja Tutokyho, Veľké Kapušany, o zriadenie vecného bremena právo
uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky stiahnuť z rokovania

III.

žiada
- doložiť stanovisko Okresného úradu Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky
(žiadateľ podal odvolanie voči Rozhodnutiu stavebného úradu, ktorým stavebný
úrad zamietol jeho návrh na vydanie stavebného povolenia na jeho stavby
a v rámci odvolania napáda aj záväznosť Územného plánu zóny Necpaly,
a preto treba počkať ako odvolací orgán v tejto veci rozhodne)
- treba upresniť, k akej stavbe bude plynová prípojka

číslo 27/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín,
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou
mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza
(Ul. M. Mišíka) parcela registra E KN č. 272/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2114 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – sieťové prepojenie budov
OR PZ v Prievidzi a ROC popod podzemnú komunikáciu mesta Prievidza, ktorá sa
nachádza medzi budovami. Navrhované technické riešenie pre vybudovanie
sieťového prepojenia budov križuje MK na Ul. M. Mišíka a priľahlé chodníky po
oboch stranách. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 15 m2.
(V budove polyfunkčného objektu sa buduje Klientské centrum Okresného úradu
Prievidza a je nevyhnutné zabezpečiť prepojenie tohto novovybudovaného
pracoviska (dátová a hlasová konektivita) s budovou OR PZ optickým a metalickým
vedením. Prepoj bude slúžiť výlučne pre potreby Ministerstva vnútra SR.)

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory
Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, o zriadenie vecného bremena – uloženie
IS – optické a metalické vedenia, a to za odplatu v zmysle platných
Zásad, s podmienkou upravenia trasovania tak, aby cieľová jama bola umiestnená
mimo chodníka vo vlastníctve mesta, t. j. aby sa neporušil chodník

číslo 28/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, G. Švéniho 3 H, Prievidza,
IČO: 36 325 961, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza
(Gazdovská ul., Majerská ul., Dúbravská ul.), parcela registra C KN č. 6652/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 782 m2, právo uloženia inžinierskych
sietí – podzemných rozvodov tepla na časti pozemku a strpieť vstup na tento

pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby
a opráv týchto rozvodov, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom
- informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 60/2019, ktorú
vyhotovila spoločnosť GEOmark s.r.o. dňa 17.09.2019 s vyznačením priebehu IS
spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel
1- 4 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k
pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18);
(pracovná verzia GP k stavbe „Rekonštrukcia tepelných rozvodov z okruhu VS-24“)
II.

odporúča MsZ
žiadosť spol. PTH, a. s. Prievidza, o zriadenie vecného bremena, stiahnuť
z rokovania, nakoľko bola preukázaná nepravdivosť vyhlásenia Predstavenstva
PTH, a. s., o neexistencií záväzkov , čo je podľa Rokovacieho poriadku mesta
základným predpokladom prerokovania materiálov v orgánoch mesta. Preukázané
boli nasledovné sporné a aj nesporné záväzky:
Vo veci SMMP, s. r. o. :
PTH, a. s. ani po opakovaných výzvach SMMP, s.r.o., pri akceptovaní návrhu
zmluvy bez pripomienok, neuzavrelo Zmluvu o dodávke a odbere tepla a Zmluvu
o nájme nebytových priestorov, do bytových domov vo vlastníctve mesta Prievidza,
na ul. Dúbravská, čo odporuje IS 80, Zásady pre nakladanie s majetkom mesta
Prievidza. Táto povinnosť je uložená:
1. Zákon č. 657/2004 Z. z., Zákon o tepelnej energetike § 19 Zmluva o dodávke
a odbere tepla ods.1 Dodávka tepla sa uskutočňuje na
základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a
odberateľom.
2. Zmluva o nájme nebytového priestoru pre odovzdávaciu stanicu tepla
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku
a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas,
čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými
hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na
určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Platobný rozkaz vydaný súdom Banská Bystrica, navrhovateľa PTH a. s.,
proti SMMP s.r.o., predmetom je ne/exist. peňažného záväzku medzi PTH, a.s.
a SMMP, s.r.o., riešený súdnou cestou , právoplatne nerozhodnuté
Vo veci mesta Prievidza
právoplatne rozhodnutie ústavného súdu SR
nález Ústavného súdu I.ÚS 191/2019 – 120 zo dňa 26.11.2019 , je preukázané
porušenie práv a povinností – voči mestu Prievidza. Právnym názorom ÚS sú iné
subjekty tiež viazané.

Vo výroku rozhodnutia US konštatoval, že podľa čl. 46 Ústavy SR Uznesením
Krajského súdu v Bratislave sp. Zn. 2 Cob 156/2017 z 27. októbra 2017, ako aj
postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu, právo mesta Prievidza ako
sťažovateľa porušené bolo.
V odôvodnení nálezu ÚS
konštatoval, že mesto Prievidza ako územný,
samosprávny a správny celok a právnická osoba – ako akcionár obchodnej
spoločnosti PTH a.s. v predchádzajúcom postupe uplatňoval ochranu svojich
majetkových práv ako akcionára spoločnosti plynúce mu zo stanov spoločnosti ako
aj zo zákona. Tým je preukázaná existencia záväzku plynúceho z porušenia práv
vo vzťahu k mestu Prievidza v postupoch, ktoré predchádzali rozhodnutiu
Ústavného súdu.

číslo 29/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., so sídlom J. Roháča 906/1, Prievidza, IČO:
51 172 089, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2, právo uloženia inžinierskych sietí –
vodovodnej prípojky k nebytovému priestoru. Predpokladaný rozsah vecného
bremena je 8 m + ochranné pásmo po oboch stranách.

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., Prievidza, o zriadenie vecného bremena –
uloženie IS – vodovodná prípojka k nebytovému priestoru, za odplatu podľa
Zásad a udelenie súhlasu s uložením vodomernej šachty na časti pozemku vo
vlastníctve mesta

číslo 30/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VIP invest, s.r.o., so sídlom Energetikov 191/17, Prievidza,
IČO: 44 209 959, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 4861/1, ostatné plochy s výmerou 3702 m2, právo prechodu pešo
a prejazdu motorovými vozidlami a právo vybudovania vjazdu v prospech vlastníka
pozemkov a stavieb zapísaných na LV č. 8955 v k. ú. Prievidza. Predpokladaný
rozsah vecného bremena je cca 35 m2.

II.

neodporúča MsZ
schváliť žiadosť VIP Invest s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami a právo vybudovania vjazdu

III.

žiada,
aby žiadateľ k svojej žiadosti doložil súhlas vlastníkov priľahlého bytového domu

číslo 31/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spol. REALTY CAPITAL s.r.o., so sídlom Nábrežná 5, Prievidza, IČO:
52 332 519, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Nábrežná ulica), parcela
registra C KN č. 4857/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 216 m2, právo
strpieť vytvorenie príjazdovej komunikácie k nehnuteľnosti a právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom do areálu navrhovanej stavby „MOLO CENTRE –
POLYFUNKČNÝ OBJEKT“. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 4 m2.

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. REALITY CAPITAL s.r.o., Prievidza, o zriadenie vecného
bremena (vytvorenie príjazdovej komunikácie k nehnuteľnosti a právo prechodu
pešo a prejazdu motorovým vozidlom)

číslo 32/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501, o zriadenie
vecného bremena - uloženie IS – elektrickej vn prípojky na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, Ulica za depom, parcela reg. CKN č. 3796/2,
ostatná plocha s výmerou 1320 m2 a parcela reg. CKN č. 4875/1, zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 26102 m2, evidované na LV č. 1 a právo trvalého prístupu
za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie, v rámci stavby „Vybudovanie stojanov
pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“ - v železničnej stanici Prievidza

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501,
o zriadenie vecného bremena - uloženie IS – elektrickej vn prípojky na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza

číslo 33/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská 148, Prievidza, IČO:
34 956 212, o rozšírenie predmetu nájmu časti mestského pozemku, v k. ú.
Prievidza, parc. reg. CKN č. 6652/1 z pôvodných 20 m2 (NZ č. 20/19), využívaných
ako terasa pre mliečny bar pred prevádzkou predajne, na požadovaných 50 m2 za
účelom rozšírenia tejto terasy. Terasa je postavená na drevenom podklade, kde sú
umiestnené stoly, ktoré sú zastrešené slnečníkmi.

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská 148, Prievidza,
IČO: 34 956 212, o rozšírenie predmetu nájmu časti mestského pozemku, za
účelom rozšírenia terasy.

číslo 34/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Jozefa Chudého, bytom Poľná 912/32, Prievidza, o spätné odkúpenie
pozemkov v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, parcely reg. CKN č. 6317/1,
6314/4 a 6316/6, ktoré v roku 2018 na základe Zmlúv o prevode previedol mestu
Prievidza (pozemky boli v roku 1990 kúpnymi zmluvami č. 4 a č. 9 predané
Stavoinveste IIO Banská Bystrica), ktoré na základe pôvodného oplotenia naďalej
užívajú ako záhradu. Súčasne požiadal aj o majetkovoprávne usporiadanie - kúpu
pozemkov, ktoré dlhodobo využívajú ako vstup na svoje pozemky – parcely reg.
CKN č. 6319 a 6320

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jozefa Chudého, bytom Poľná 912/32, Prievidza, o spätné
odkúpenie pozemkov v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, a to za cenu 20 €/m2.

číslo 35/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VIP invest, s. r. o., so sídlom Energetikov 191/17, 971 01
Prievidza, o kúpu časti pozemku parcela registra C KN č. 4861/1, ostatná plocha
v rozsahu výmery 460 m2, v k. ú. Prievidza, na účel vybudovania parkovacích
miest. Pozemok sa nachádza na Nábrežnej ulici. Spoločnosť v žiadosti uviedla, že
po konzultácií s architektkou mesta bude rešpektovať vzrástlu zeleň. Parkovacie
miesta budú vytvorené zo zatrávňovacích tvaroviek tak, aby bola zachovaná zelená
plocha pozemku. Zároveň nové parkovacie miesta poskytne aj pre obyvateľov
mesta v čase mimo pracovnej doby prevádzok v novo navrhovanom objekte.

II.

neodporúča MsZ
schváliť žiadosť VIP Invest s.r.o., Prievidza so sídlom Energetikov 191/17, 971 01
Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, na účel vybudovania
parkovacích miest.

číslo 36/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manželky Ing. Evy Balážovej, spoločne trvalý pobyt
Mojmírova 196/2, 971 01 Prievidza, o zrušenie predkupného práva na odkúpenej
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 7066/21, orná
pôda s výmerou 663 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 9347, nadobudnutého od
mesta Kúpnou zmluvou č. 08/07 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa
15. 02. 2007, na účel výstavby rodinného domu, z dôvodu čerpania úveru na
výstavbu rodinného domu. Žiadatelia doložili právoplatné stavebné povolenie.

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manželky Ing. Evy Balážovej, spoločne
trvalý pobyt Mojmírova 196/2, 971 01 Prievidza, o zrušenie predkupného práva

na odkúpenej nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel výstavby rodinného domu,
z dôvodu čerpania úveru na výstavbu rodinného domu.

číslo 37/20
komisia FMRRaPA
I.

berie na vedomie
žiadosť výboru volebného obvodu č. 1 pri MsZ v Prievidzi, o krátkodobý prenájom
nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, nachádzajúceho sa v podchode na Ul.
Matice slovenskej, ktorý bude využívaný najviac 10 dní v mesiaci, pričom žiadajú
o nájom za symbolické 1 € na celý predmet nájmu + platba za energie, s dobou
nájmu zatiaľ do 31. 12. 2020.
VVO č. 1 prichádza so zámerom znížiť objem odpadov v meste tým, že ešte
využiteľné veci (knihy, hračky, oblečenie...) ponúkajú obyvateľom mesta na
zužitkovanie bezodplatne – výmenou („swap“ alebo „zóna bez peňazí“).

II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť výboru volebného obvodu č. 1 pri MsZ v Prievidzi, o krátkodobý
prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, a to do času, kým nepožiada
o nájom iný nájomca

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 14. 02. 2020

Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 07. 02. 2020
číslo uznesenia: 25
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti:0

Zdržal sa: 1

číslo uznesenia: 26
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 27
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZDRŽAL SA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 2

číslo uznesenia: 28
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti:0

Zdržal sa: 1

číslo uznesenia: 29
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 30 a)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZDRŽALA SA
--ZDRŽAL SA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 4

číslo uznesenia: 30 b)
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 31/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZDRŽALA SA
ZDRŽALA SA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: 2

číslo uznesenia: 32/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 33/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 34/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 35/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 7

Proti:0

Zdržal sa: 1

číslo uznesenia: 36/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
--ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 7
Hlasovanie: Za: 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 37/20
Meno, priezvisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
JUDr. Petra Hajšelová
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Ing. Renáta Úradníčková
Július Urík
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Milan Simušiak
Ing. Marián Bielický

ZA
ZA
ZA
ZA
--ZA
ZA
ZA
ZA

Prítomní: 8
Hlasovanie: Za: 8

Proti:0

Zdržal sa: 0

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie FMRRaPA

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
Prievidza, 14. 02. 2020

Prezenčná listina
zo zasadnutia komisie FMRRaP
zo dňa 07. 02. 2020
Začiatok:

9.00 hod.

Ukončenie:

."

Clenovia komisie:
Meno, Priezvisko

Príchod

Odcho

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
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JUDr. Petra Hajšelová
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Helena Dadíková
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Ing. Renáta Úradníčková
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Bc. Viera Ďurčeková
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Zapisovateľka:
Ing. Ingrid Vojtková

......tJ.~~...
'/"

..............

tj"

.

..... 1.?..
'

.--,l

..............

Ing. Marián Bielický
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Július Urík

Ing. Milan Simušiak
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Prizvaní:

Meno, Priezvisko
JUDr. Ján Martiček
Ľubica Burešová
Ing. Petra Briatková
Ing. Erika Vašková
JUDr. Eva Privitzerová

Verejnosť:
Meno, Priezvisko
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