
Zoznam uznesení 
Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít 
zo dňa 12.08.2015 
od 174 – 215 

 
 
174. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za 
obdobie I.- VI./2015 
175.  Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 
176. Návrh IS č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy 
mesta Prievidza 
177. Návrh VZN mesta Prievidza č .165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
178. Výsledok hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2015 
179. Informácia o plnení Komisionárskych a Nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD s.r.o. za        
obdobie I. – VI. /2015  
180. Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku    
Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
181. Informatívna správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone 
správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva 
v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za I. polrok 
2015  
182. Pavlína Bakaiová, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS    
podzemnej prípojky el. NN a právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami  
183. František Hric a manželka, Pravenec – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - právo    
prístupu strpieť vybudované spevnené plochy na parkovanie osobných a úžitkových      vozidiel 
184. RNDr. Tomislav Jurík CSc, Prievidza, v zastúpení spol. AZ REAL Prievidza – žiadosť 
o prehodnotenie výšky odplaty  
185. 2MI GROUP, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS 
186. Viliam Buttko, Nedožery-Brezany a Lucia Sokolová,  Prievidza - žiadosť o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia IS 
187. Ing. Dušan Gonda, Prievidza, v zastúpení vlastníkov pozemkov na Ul. I. Vysočana – 
Prievidza - žiadosť o rozšírenie vecného bremena a udelenie súhlasu  
188. Hana Pauleová,  Prievidza, - žiadosť o rozšírenie rozsahu vecného bremena o právo 
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami  
189.  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
190. Stanislav Kmeť –Železiarstvo a rozličný tovar, Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť 
o pridelenie miesta pre umiestnenie pojazdného stánku 
191.  Milan Hruška, Prievidza – žiadosť o nájom pozemku na vybudovanie parkovacích plôch 
a ich odovzdanie do majetku mesta  
192.  Jaroslav Hanzel – Rademar, Bojnice – žiadosť o nájom časti nebytového priestoru v ZŠ 
Rastislavova 
193. TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, žiadosť o nájom pozemkov    



194.  Slovenský skauting, 14. zbor, Prievidza – žiadosť o nájom časti nebytového priestoru 
v bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku  
195. Pozemkové spoločenstvo – urbársky spolok Necpaly – žiadosť o stanovisko k žiadostiam 
p. Romana Bakusa 
196. BA COM, spol. s r.o. , žiadosť o nájom časti pozemku so záberom počas celého roka - 
terasa 
197. Podnet – odkaz pre starostu – nájom časti pozemku pod 2 prenosnými stavbami na ihrisku 
vo V. Lehôtke 
198. Karate klub Prievidza – žiadosť o dlhodobý nájom nehnuteľnosti 
199. Ľudmila Slaninová, Prievidza -  opakovaná ponuka na predaj pozemkov mestu 
200. Návrh mesta Prievidza na usporiadanie pozemkov medzi TSK a mestom formou zámeny 
201. ViaReal, s.r.o., Bratislava – opakovaná ponuka na predaj pozemku za zníženú cenu 
202. Návrh mesta – usporiadanie pozemku v areáli pôvodného cintorína 
203. Peter Mokrý, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
204. Jozef Ziaťko, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
205. B&B Montagen s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemkov na základe GP a o 
prehodnotenie ich kúpnej ceny 
206. Ján Ťapušík, Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o kúpu pozemkov 
207. Boris Petrovič, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
208. Dušan Drnaj a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
209. Martin Hanák a manž., Prievidza -  žiadosť o kúpu časti pozemku 
210. Ing. Štefan Mikuško, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku  
211. Juraj Kantor, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku  
212. Ľuboš Karak, Nováky – žiadosť o kúpu časti pozemku 
213. Michal Huba a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
214. Peter Wesserle, Nitrianske Pravno – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku 
215. Mgr. Marián Zaťko  – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku 
 
 
číslo: 174/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového 

rozpočtu za obdobie I.- VI./2015 
 
číslo: 175/2015 
komisia  
 I. berie na vedomie 
  Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 
  odporúča MsZ 
  schváliť Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 

s nasledovnými pripomienkami: 
  - zvýšenie kapitálových príjmov o novú položku 514002 Ostatné dlhodobé úvery, 

pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 1 406 864 €. Ide o návratnú 



finančnú výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom vyplatenia zostatku 
úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park; 

  - zníženie použitia Rezervného fondu vo výške 68 000 € na splátku úveru z r. 2006 
Pozemky pod priemyselný park z dôvodu predčasného vyplatenia zostatku úveru 
z návratnej finančnej výpomoci; 

  - zníženie položky 454 Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov – 
prevod z Rezervného fondu vo výške 68 000 €; 

  - zníženie finančných prostriedkov vo výške 68 000 € na Programe č. 15 
Priemyselný park podpora podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora 
podnikania) – Pozemky pod priemyselný park – splátka istiny – úver z r. 2006; 

  - nová položka vo výške 1 254 014 € na Programe č. 15 Priemyselný park podpora 
podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) – Predčasné 
vyplatenie zostatku úveru – Pozemky pod priemyselný park – úver z r. 2006 
z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR; 

  - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 152 850 € na Programe 16 
Administratíva, Podprogram č. 15 Administratíva – Splácanie úrokov k bankovým 
úverom. Suma pozostáva zo splatenia úrokov z úveru Pozemky pod priemyselný 
park vo výške 2 519 € a zo sumy 150 331 € - sankcia za predčasné vyplatenie úveru 
Pozemky pod priemyselný park 

 
  Celková bilancia rozpočtu po zapracovaní pripomienok bude nasledovná: 
   
  Bežné príjmy                                                      23 841 619 € 
  Kapitálové príjmy                                       1 918 827 € 
  Finančné operácie príjmové                                 5 288 354 € 
                   ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU:                   31 048 800 € 
 
                   Bežné výdavky                                                   23 801 570 €       
        Kapitálové výdavky                                         4 332 205 € 
                   Finančné operácie výdavkové                               2 915 025 € 
                   ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU:              31 048 800 € 
 
                   ROZDIEL:                                                                         0 €    
 
 
číslo: 176/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Návrh IS č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Prievidza 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh IS č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Prievidza 

 



číslo: 177/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č .165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č.165/2015 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk 
 

číslo: 178/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Výsledok hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2015 

 
číslo: 179/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Informáciu o plnení Komisionárskych a Nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD 
s.r.o. za obdobie I. – VI./2015 
 

číslo: 180/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Výstavbu 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku 
Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
odporúča MsZ 
schváliť Výstavbu 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na 
sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi 

 
číslo: 181/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Informatívnu správu o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy 
o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení 
účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov 
a Komisionárskej zmluvy za I. polrok 2015  
 

číslo: 182/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Pavlíny Bakaiovej, trvalý pobyt Ul. K. Novackého 502/8, Prievidza,  
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, na parcele registra C 
KN č. 3585/1, ostatné plochy s výmerou 2 337 m2, parcela registra C KN č. 3585/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 337 m2 a parcela registra C KN č. 3591/1, 



zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 619 m2, parcela registra E KN č. 11-
4472/3, ostatné plochy s výmerou 564 m2 právo uloženia inžinierskych sietí - 
podzemnej prípojky NN a právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
cez pozemok vo vlastníctve mesta parcela registra C KN 3591/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 15 619 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľa parcela č. 
3591/340,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, na ktorom plánuje 
výstavbu skladu hutného materiálu na nepodnikateľské účely, pričom vjazd by mal 
štrkovú povrchovú úpravu a predpokladaný rozsah vecného bremena je 92 m + 
ochranné pásmo pri uložení inžinierskych sietí  a 111,5 m2 pri práve prechodu pešo 
a prejazdu 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Pavlíny Bakaiovej, trvalý pobyt Ul. K. Novackého 502/8, 
Prievidza,   
   - zriadenie vecného bremena (právo uloženia inžinierskych sietí ) za cenu 10,96 
€/ m2, t. j. 1/3 z ceny určenej znalcom (ZP č. 77/12); 
  - bezodplatné právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez 
pozemok vo vlastníctve mesta;  
  - súhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie s povrchovou štrkovou úpravou. 

 
číslo: 183/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť p. Františka Hrica a manželky, trvalý pobyt Pravenec 193, o zriadenie 
vecného bremena – právo prístupu a strpieť vybudované spevnené plochy 
a parkovanie osobných a úžitkových vozidiel časti pozemku k.ú. Prievidza z p. č. 
20/1 v rozsahu výmery 70 m² (30 m² - severná strana a 40 m² - južná strana).  
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť p. Františka Hrica a manželky, trvalý pobyt Pravenec 193, 
o zriadenie vecného bremena 

 
číslo: 184/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť RNDr. Tomislava Juríka, CSc, trvalý pobyt Jesenského 452/12, Prievidza, 
v zastúpení spol. AZ REAL Prievidza, o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie 
vecného bremena.  
odporúča MsZ 
schváliť  žiadosť RNDr. Tomislava Juríka, CSc, trvalý pobyt Jesenského 452/12, 
Prievidza, v zastúpení spol. AZ REAL Prievidza, a to za cenu v zmysle platných 
Zásad  (100 €/ m²) 
 
 
 
 



číslo: 185/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť 2MI GROUP, s.r.o., Prievidza, so sídlom M. Mišíka 19/A, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena -  uloženia inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie 
na parc. E KN č. 11 – 3760 a E KN č. 11 – 3104/3 v k. ú. Prievidza,  predpokladaný 
rozsah vecného bremena 21 m 2   
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť 2MI GROUP, s.r.o., Prievidza, so sídlom M. Mišíka 19/A, 
Prievidza,  s nasledovnými pripomienkami: 

  - zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí  (splaškovej 
kanalizácie) pretlakom popod cestu do miesta napojenia na rozvod; 

    -  výška odplaty v zmysle platných Zásad     
 

číslo: 186/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Viliama Buttku, trvalý pobyt Žiarska 419, Nedožery-Brezany a Lucie 
Sokolovej, trvalý pobyt Vajanského 1, Prievidza -  o zriadenie vecného bremena – 
uloženia inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku č. 
7066/11, v k. ú. Prievidza, v predpokladanom rozsahu 100 m 2   
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Viliama Buttku, trvalý pobyt Žiarska 419, Nedožery-Brezany 
a Lucie Sokolovej, trvalý pobyt Vajanského 1, Prievidza,  zriadenie vecného 
bremena, uloženie IS, a to za cenu v zmysle platných Zásad 
 

číslo: 187/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
Ing. Dušana Gondu, trvalý pobyt Lúčna ul. 33/1, Prievidza, v zastúpení všetkých 
vlastníkov nehnuteľnosti (rodinných domov a pozemkov) na Ul. I. Vysočana, žiada 
o vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena zo dňa 7. 8. 2008 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Dušana Gondu, trvalý pobyt Lúčna ul. 33/1, Prievidza, 
v zastúpení všetkých vlastníkov nehnuteľnosti (rodinných domov a pozemkov) na 
Ul. I. Vysočana, s nasledovnými  pripomienkami:    
- rozšíriť vecné bremeno v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 5400/146 a parc. 
č. 5400/147 v nevyhnutnom rozsahu podľa GP a PD a tiež v prospech tretích osôb; 
- povinnosť žiadateľa doplniť podpísané súhlasy  všetkých vlastníkov, ktorých 
žiadateľ zastupuje; 
 - doplniť vyjadrenie správcov sietí (Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 
TSMPD, s.r.o. a SPP, a.s.)  
 



číslo: 188/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Hany Pauleovej, trvalý pobyt Dubová ul. 365, Prievidza, o rozšírenie 
rozsahu vecného bremena o právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
cez pozemok parc. č. 7056/6 v k. ú. Prievidza k novostavbe svojho rodinného domu 
berie na vedomie 
informáciu, že p. Pauleová má právo prechodu pešo a prejazdu motorovými 
vozidlami zabezpečené cez schválené uznesenie MsZ č. 409/13 zo dňa 29.10.2013 
a je uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 9. 
12. 2013 
 

číslo: 189/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom 
v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou PEV, s. r. o., so sídlom v 
Žiline, Revolučná 3288/3, o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  
- parcela  registra C KN č. 7771/20,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  47 

m2  
- parcela  registra C KN č. 7844/11,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  18 

m2  
- parcela  registra C KN č. 7844/13,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  140 

m2  
- parcela  registra C KN č. 7844/12,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  71 

m2  (LV 9292) 
- parcela  registra E KN č. 1772/1,  ostatné plochy s výmerou  11 049 m2 (LV 

10652) 
- parcela  registra E KN č. 1613/1,  orná pôda s výmerou  384 m2 (LV 9405, 

spoluvlastnícky podiel 1/2) 
 
právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky 
vo vlastníctve mesta Prievidza za účelom stavby, údržby a opravy prípadných 
porúch pre stavbu „7826 – Prievidza – Ciglianska – VN, TS a NN, Chatová 
oblasť Borina“ v rozsahu približne 280 m2 

odporúča 
schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., za 
tých podmienok, ako boli schválené pre spol. SSE – Distribúcia, a.s. na júnovom 
zasadnutí MsZ, t. j. pri realizácii nových energetických stavieb na základe 
znaleckého posudku, v ktorých znalec určí výšku primeranej jednorazovej 
náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti  

 
 



číslo: 190/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Stanislava Kmeťa – Železiarstvo a rozličný tovar, Obrancov Mieru 544/35, 
Lehota pod Vtáčnikom, o pridelenie miesta v rozlohe  10 m2  pre umiestnenie 
vlastného pojazdného stánku za účelom ambulantného predaja sortimentu 
(cukrovinky, alko-nealko,....) v období od 1. 12. 2015 do obdobia ukončenia 
ľadovej plochy  
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Stanislava Kmeťa – Železiarstvo a rozličný tovar, Obrancov Mieru 
544/35, Lehota pod Vtáčnikom, o pridelenie miesta v rozlohe  10 m2  pre 
umiestnenie vlastného pojazdného stánku za účelom ambulantného predaja 
sortimentu (cukrovinky, alko-nealko,....) 

 
číslo: 191/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta 684/18, Prievidza o nájom 
nehnuteľností – pozemku parc. č.  2157/30, ostatná plocha s výmerou 125 m2  a 
časti nehnuteľnosti 2157/2 v rozsahu výmery 85 m2 za Vysokou školou Žilinskej 
univerzity, na účel vybudovania cca 14 parkovacích miest, ktoré by sa po 
vybudovaní odovzdali do majetku mesta s tým, že 6 parkovacích miest by slúžilo 
pre kaviareň AlFredo v čase otváracích hodín. Žiadateľom navrhovaná cena nájmu 
je 1 €/rok  
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska cesta 684/18, Prievidza 
o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 192/2015 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Jaroslava Hanzela – Rademar, trvalý pobyt Janka Kráľa 427/26, Bojnice 
o predĺženie prenájmu nebytového priestoru v priestoroch ZŠ – Rastislavova, na 
účel zriadenia školského bufetu na doplnkové stravovanie a dodržanie pitného 
režimu pre žiakov a zamestnancov školy 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jaroslava Hanzela – Rademar, trvalý pobyt Janka Kráľa 427/26, 
Bojnice, s nasledovnými pripomienkami:  
 - predĺžiť prenájom nebytového priestoru v priestoroch ZŠ – Rastislavova, na účel 
zriadenia školského bufetu na doplnkové stravovanie do 31.12.2015 s výškou 
mesačného nájmu 20 € + energie; 
- vyhlásiť OVS na prenájom majetku s termínom ukončenia do 30. 11. 2015;  



-  uložiť ekonomickému oddeleniu a odboru školstva a starostlivosti o občana, aby 
riaditelia ZŠ predložili správu o podmienkach a spôsobe prenájmu nebytových 
priestorov  
 

číslo: 193/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, o prenájom častí parciel 
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 6652/33, v rozsahu výmery 2 120 m 2  , 
parcela registra C KN č. 6652/32  v rozsahu výmery 258 m2,  parcela registra C KN 
č. 6652/1, v rozsahu výmery 196 m2, parcela registra C KN č. 6652/114, v rozsahu 
výmery 150 m2  , na účel výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na ulici 
Gazdovská v Prievidzi vrátane inžinierskych sietí, za cenu 1€/rok 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, o prenájom častí 
parciel v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 194/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Slovenského skautingu, 14. zbor Prievidza, o nájom časti nebytového 
priestoru v bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12D, v k. ú. Prievidza – miestnosť č. 
102 (bývalý kabinet v rozsahu výmery 15,6 m2, miestnosť č. 103 (poschodišťový 
priestor) 6 m2, spolu 21,6 m2, na účel uskladnenia táborníckeho materiálu 
Slovenského skautingu. Žiadajú o nájom vo výške 10 €/rok, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa – realizácie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v Prievidzi, 
na ktorý využíva uvedený tábornícky materiál  
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Slovenského skautingu, 14. zbor Prievidza, o nájom časti 
nebytového priestoru v bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 12D, v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 195/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Pozemkového spoločenstva – urbársky spolok Necpaly, miestna časť 
Prievidza, Poľná 76, Prievidza, o stanovisko k žiadostiam p. Romana Bakusa, ktoré 
sa dotýkajú parciel v užívaní mesta v zmysle NZ zo dňa 5. 11. 2014.  
1. Žiadosť o povolenie na rozhrnutie prebytočnej zeminy pri terénnych úpravách 

na parcelu 838/6, zapísanú na LV 10341, v k. ú. Prievidza  
2. Žiadosť o prenájom pozemku, kde ako vlastník susediacej nehnuteľnosti žiada 

o bezplatný prenájom pozemku s možnosťou odkúpenia. Ide o časť parcely 
838/6, zapísanej na LV 10341, v k. ú. Prievidza. Krajom tohto pásu je 
umiestnené elektrické vedenie. Počas nájmu bude uhrádzať daň z nehnuteľnosti 
a bude sa starať o kosenie 



odporúča MsZ 
-      udeliť súhlas odčleniť žiadaný pozemok v zmysle NZ zo dňa 5. 11. 2014 na 

základe GP v rozsahu výmery 150 m2; 

- predať pozemok parc. č. 838/3, trvalé trávne porasty s výmerou 39 m2 
 

číslo: 196/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. BA COM, s.r.o., so sídlom Ul. K. Novackého 37, Prievidza, o nájom 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, č. parc. 5345/28, v rozsahu výmery 25 m2  , na účel 
zriadenia terasy so záberom pozemku počas celého roka 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. BA COM, s.r.o., so sídlom Ul. K. Novackého 37, Prievidza, 
o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza  

 
číslo: 197/2015 
komisia  

berie na vedomie 
podnet – odkaz pre starostu, v zmysle ktorého bolo v emailovej schránke mesta 
nahlásené umiestnenie dvoch prenosných stavebných búd, ktoré sa nachádzajú 
vedľa asfaltového ihriska vo Veľkej Lehôtke 
odporúča MsZ, 
aby určený zástupca mesta (zástupca primátorky) preveril právny stav v tejto 
lokalite a následne informoval o výsledku prehliadky (preveriť stav kanalizácie 
a prípojky) a zároveň predložil návrh na riešenie 

 
číslo: 198/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť občianskeho združenia Karate klub Prievidza – FKŠ, so sídlom v Prievidzi, 
V. Benedikta 212/23,  o dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytový 
priestor – telocvičňa v areáli Centra voľného času Spektrum – prerobené priestory 
triedy v rozsahu výmery 70 m2 , postavená na pozemku parc. registra C KN č. 5294, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, za účelom tréningov karate   

a bojových umení za cenu 600 €/rok vrátane energií podľa predchádzajúcich zmlúv 
odporúča MsZ 
schváliť občianskemu združeniu Karate klub Prievidza – FKŠ, so sídlom 
v Prievidzi, V. Benedikta 212/23,   dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 

 
číslo: 199/2015 
komisia  

berie na vedomie 
opakovanú ponuku p.  Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Bottova 44/4, Prievidza,  
ktorá ponúka na predaj pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 688/1 a parc. č. 690 spolu 



v rozsahu výmery 369 m2  , ktoré sú užívané mestom ako verejná zeleň. MsZ v r. 
2014 schválilo žiadateľke kúpnu cenu 5 €/m2, pričom vlastníčka pozemkov s touto 
kúpnou cenou nesúhlasí a žiada kúpnu cenu 12 €/m2 
neodporúča MsZ 
schváliť ponuku Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Bottova 44/4, Prievidza, ktorá 
opakovane ponúka na predaj pozemky v k. ú. Prievidza, 
 

číslo: 200/2015 
komisia  

berie na vedomie 
návrh mesta na usporiadanie pozemkov medzi TSK a mestom formou zámeny. 
Mesto Prievidza už dlhšiu dobu má záujem riešiť pozemky vo vlastníctve TSK 
Trenčín. V minulosti prebiehali rokovania so zástupcami TSK o zámene pozemkov 
ale zatiaľ bezúspešne. Ide o zámenu pozemkov bývalej polikliniky a rontgenu 
a Základnej školy Stred na Rastislavovej ul.  
Na uvedené pozemky bol vypracovaný znalecký posudok znalcom Ing. Pavlom 
Jurkovičom. Pozemky v lokalite staré sídlisko Píly boli ocenené na 63,25 €/m2 a 
pozemky v centre mesta boli ocenené na 91,77 €/m2. Tento rozdiel v cene vznikol 
na základe toho, že pozemky boli predmetom ocenenia a nenachádzajú sa v jednej 
lokalite. Rozdiel v cene pozemkov, ktorý vznikol, predstavuje len sumu 91,08 €/m2.  
Právna kancelária rozdiel v cene pozemkov navrhuje nedoplácať. 
odporúča MsZ 
schváliť návrh mesta na usporiadanie pozemkov medzi TSK a mestom formou 
zámeny. 

 
číslo: 201/2015 
komisia  

berie na vedomie 
  opakovanú ponuku na predaj pozemku spol. ViaReal, s.r.o., so sídlom Hattalova 

12/C Bratislava, s uplatnením predkupného práva v prospech mesta. Ide 
o nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 5405 – „zastavané plochy 
a nádvoria“ zapísanej na liste vlastníctva číslo 11442, ktorého celková výmera je 
1965 m2. Ponúkaná cena nehnuteľnosti je 30 €/m2 (Pôvodná ponúkaná predajná 
cena nehnuteľnosti bola 70 €/m2 , potom 40 €/ m2). V prípade, že mesto si pri 
novonavrhnutej kúpnej cene neuplatní svoje predkupné právo k predmetnej 
nehnuteľnosti, spoločnosť žiada, aby mesto uznesením rozhodlo vysloviť súhlas 
s jeho zánikom a podalo príslušnému katastrálnemu úradu návrh na výmaz zápisu 
o predkupnom práve v časti C listu vlastníctva číslo 11442 KÚ Prievidza, ktoré je 
zriadené ako ťarcha v prospech mesta Prievidza 
neodporúča MsZ 
schváliť opakovanú ponuku na predaj pozemku spol. ViaReal, s.r.o., so sídlom 
Hattalova 12/C Bratislava 
odporúča MsZ 
zachovanie predkupného práva, ktoré je ošetrené uznesením MsZ č. 236/15 



 
číslo: 202/2015 
komisia  

berie na vedomie 
návrh mesta na usporiadanie pozemkov. Mesto Prievidza vysporiadávalo 
v minulosti pozemky pod existujúci cintorín na Mariánskej ulici. Zostalo 
vysporiadať okrem iného ešte časť pozemku CKN parc. č. 3808/1, a časť pozemku 
CKN parc. č. 3801/2, ktoré sú v spoluvlastníctve fyzických osôb. Jeden zo 
spoluvlastníkov je už nebohý, preto právna kancelária požiadala notára JUDr. 
Michala Capeka so sídlom v Brezne o vydanie osvedčenia po nebohom. JUDr. M. 
Capek osvedčenie nevydal a odporučil mestu Prievidza, aby podalo žiadosť 
o náhradné dedičské konanie. Právna kancelária v júni 2015 podala na Okresný súd 
Prievidza žiadosť o náhradné dedičské konanie 
odporúča MsZ 
schváliť návrh mesta na usporiadanie pozemkov 
 

číslo: 203/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná 483/22, Necpaly, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  parc. č. 6282/3, č. 6277/3, č. 6284/2 a č. 6284/1 
v celosti a časti parcely 6282/2 v rozsahu výmery 35 m2 , z dôvodu scelenia 
pozemkov a následného využitia na záhradkárske účely 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná 483/22, Necpaly, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, žiadosť riešiť až po stanovisku architekta mesta na 
základe grafickej identifikácie 
 

číslo: 204/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jozefa Ziaťku, trvalý pobyt Škarvana 4/32, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela č. 3591/1, v rozsahu výmery 550 m2, na účel zriadenia 
výrobných a skladových priestorov  

neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jozefa Ziaťku, trvalý pobyt Škarvana 4/32, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, 
odporúča MsZ 
vyhlásiť OVS za cenu minimálne vo výške 10,96 €/ m2 
 
 
 
 
 



číslo: 205/2015          
komisia  

berie na vedomie 
opätovnú žiadosť spol. B&B Montagen s. r. o., so sídlom Sebedražská cesta 680/10, 
Prievidza, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, pozemky parcely registra C KN č. 
8071/3, záhrada s výmerou 64 m2, parc. č. 8069/3, orná pôda s výmerou 30 m2, 
odčlenených Geometrickým plánom č. 21/2014 z parciel registra  E KIN č. 512/3 
(pôvodné k. ú. Sebedražie) a č. 2076/1, vedených na LV č. 10652 a č. 8066/1, orná 
pôda v rozsahu výmery 456 m2. Spoločnosť žiada o kúpu pozemkov zameraných 
podľa GP za zníženú cenu 
neodporúča MsZ 
schváliť opätovnú žiadosť spol. B&B Montagen s. r. o., so sídlom Sebedražská 
cesta 680/10, Prievidza, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 206/2015        
komisia  

berie na vedomie 
opätovnú žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova 785/4, Lehota pod 
Vtáčnikom, o odkúpenie priľahlých pozemkov k jeho nehnuteľnosti,  k. ú. 
Prievidza, parcelné č. C KN 8071/2, s výmerou 64 m2  a  8069/2, s výmerou 30 m2   
( z parciel registra  E KIN č. 512/3 a 2076/1 vedené ako ostatné plochy)  
odporúča MsZ 
schváliť opätovnú žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova 785/4, Lehota pod 
Vtáčnikom, o odkúpenie priľahlých pozemkov k jeho nehnuteľnosti za cenu 40 €/m 
v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 207/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná 20/1, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 30, v rozsahu výmery 20 m2, na účel prístavby 
terasy k bytovému domu 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná 20/1, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza. (Vzhľadom k stanovisku architekta neodporúča ani 
nájom) 
 

číslo: 208/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Dušana Drnaja a manž., trvalý pobyt Krajná 20/5, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 30, v rozsahu výmery 20 m2, na účel prístavby 
terasy k bytovému domu 
neodporúča MsZ 



schváliť žiadosť Dušana Drnaja a manž., trvalý pobyt Krajná 20/5, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza (Vzhľadom k stanovisku architekta 
neodporúča ani nájom) 
 

číslo: 209/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Mariána Hanáka a manž., trvalý pobyt Krajná 20/3, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 30, v rozsahu výmery 20 m2, na účel prístavby 
terasy k bytovému domu 
neodporúča MsZ 
schváliť Mariána Hanáka a manž., trvalý pobyt Krajná 20/3, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza (Vzhľadom k stanovisku architekta neodporúča ani 
nájom) 
 

číslo: 210/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ing. Štefana Mikušku, Lúčna 161/28, Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. 
ú. Prievidza, ktorá vznikne odčlenením od parc. č. 4870/1 v rozsahu výmery 7,2 
m2, na účel zriadenia dvoch pútačov, z ktorých jeden bude propagovať šport a druhý 
prírodu 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Štefana Mikušku, Lúčna 161/28, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 211/2015   
komisia  
berie na vedomie 
žiadosť Juraja Kantora, trvalý pobyt Š. Králika 3/17, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, časť parcely č.  4996/7, v rozsahu výmery 46 m2 , na 
účel usporiadania pozemku pod prístavbou  
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Juraja Kantora, trvalý pobyt Š. Králika 3/17, Prievidza, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z dôvodu žiadateľovho záväzku voči mestu 
 

číslo: 212/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ľuboša Karaka, trvalý pobyt A. Hlinku 459, Nováky, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parc. č. 7056/76,109, v rozsahu výmery 62 m2 ???, na účel 
zväčšenia pozemku k rodinnému domu  
neodporúča MsZ 



schváliť žiadosť Ľuboša Karaka, trvalý pobyt A. Hlinku 459, Nováky, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  
 

číslo: 213/2015           
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Michala Hubu a manž., trvalý pobyt Východná 73, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C – KN 3004, zastavaná plocha, vedené 
na LVO, zložený z pôvodných parciel registra E , v rozsahu výmery 30  m2,  na účel 
zriadenia prístupovej cesty 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Michala Hubu a manž., trvalý pobyt Východná 73, Prievidza, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza 
 

číslo: 214/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Petra Weserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, 
o prehodnotenie stanoviska k odpredaju pozemku v k.ú. Prievidza, parcela registra 
C KN č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 62 m2, na účel 
výstavby dvoch obchodných prevádzok. MsZ uznesením č. 185/15 schválilo zámer 
mesta predať predmetný pozemok za cenu 200 €/ m2, ktorú ale žiadateľ považuje 
za neúmerne nadhodnotenú. Žiada, aby výška predajnej ceny bola opakovane 
prehodnotená a znížená na sumu najviac 75 € /m2, za ktorú je ochotný pozemok 
odkúpiť 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Weserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske 
Pravno, zníženie kúpnej ceny za pozemok  v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN 
č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 62 m2, z 200 €/ m2 na 
cenu 75 €/m 2                        
odporúča MsZ 
schváliť cenu pozemku 100 €/m2 
 

číslo: 215/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Mgr. Mariána Zaťka, trvalý pobyt Ul. energetikov 193/29c, Prievidza, o 
prehodnotenie stanoviska k odpredaju pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra 
C KN č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 102 m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou v jeho vlastníctve. MsZ 
uznesením č. 186/15 schválilo zámer mesta predať predmetný pozemok za cenu 
100 €/ m2, ktorú ale žiadateľ považuje za neúmerne nadhodnotenú. Žiada, aby 
výška predajnej ceny bola opakovane prehodnotená a znížená na sumu najviac 50 
€ /m2, za ktorú je ochotný pozemok odkúpiť 



neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Mgr. Mariána Zaťka, trvalý pobyt Ul. Energetikov 193/29c, 
Prievidza, zníženie kúpnej ceny za pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C 
KN č. 5399/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 102 m2, zo 100 €/m2 
na cenu 50 €/m2 
odporúča MsZ 
schváliť cenu pozemku 100 €/m2 
 
 
 
 
 
 
                                                                          JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                        predseda komisie 

                             
 
 
 
 
 
 
 
                            

                             Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková                                                    
                             V Prievidzi 14. 8. 2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINAN ČNEJ, MAJETKOVEJ,  

REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PODNIKATE ĽSKÝCH AKTIVÍT 

ZO DŇA 12. 08. 2015 

Začiatok zasadnutia: 14. 00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 19.30 hod. 
 
Prítomní: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Bc. Viera Ďurčeková, Katarína Čičmancová, Ing.                 
                Milan Simušiak, Ing. Marián Bielický  
          
Prizvaní: JUDr. Aneta Tarnóczyová, Mgr. Dana Horná, Ing. Marián Bielický, JUDr. Ján  

Martiček, Mgr. Edita Mrázová, Ing. Petra Briatková, p. Ľubica Burešová, Ing. 
Katarína  Andrejkovičová 

 

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za 
obdobie I.- VI./2015 
2.  Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 
3. Návrh IS č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta 
Prievidza 
4. Návrh VZN mesta Prievidza č .165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
5. Výsledok hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2015 
6. Informácia o plnení Komisionárskych a Nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD s.r.o. za        
obdobie I. – VI. /2015  
7. Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku    
Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
8. Informatívna správa o činnosti spoločnosti SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za I. polrok 2015  
9. Pavlína Bakaiová, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS    
podzemnej prípojky el. NN a právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami  
10. František Hric a manželka, Pravenec – žiadosť o zriadenie vecného bremena  - právo    
prístupu strpieť vybudované spevnené plochy na parkovanie osobných a úžitkových      vozidiel 
11. RNDr. Tomislav Jurík CSc, Prievidza, v zastúpení spol. AZ REAL Prievidza – žiadosť 
o prehodnotenie výšky odplaty  
12. 2MI GROUP, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS 
13. Viliam Buttko, Nedožery-Brezany a Lucia Sokolová,  Prievidza - žiadosť o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia IS 



14. Ing. Dušan Gonda, Prievidza, v zastúpení vlastníkov pozemkov na Ul. I. Vysočana – 
Prievidza - žiadosť o rozšírenie vecného bremena a udelenie súhlasu  
15. Hana Pauleová,  Prievidza, - žiadosť o rozšírenie rozsahu vecného bremena o právo 
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami  
16.  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
17. Stanislav Kmeť –Železiarstvo a rozličný tovar, Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť 
o pridelenie miesta pre umiestnenie pojazdného stánku 
18.  Milan Hruška, Prievidza – žiadosť o nájom pozemku na vybudovanie parkovacích plôch 
a ich odovzdanie do majetku mesta  
19.  Jaroslav Hanzel – Rademar, Bojnice – žiadosť o nájom časti nebytového priestoru v ZŠ 
Rastislavova 
20. TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, žiadosť o nájom pozemkov    
21.  Slovenský skauting, 14. zbor, Prievidza – žiadosť o nájom časti nebytového priestoru 
v bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku  
22. Pozemkové spoločenstvo – urbársky spolok Necpaly – žiadosť o stanovisko k žiadostiam 
p. Romana Bakusa 
23. BA COM, spol. s r.o. , žiadosť o nájom časti pozemku so záberom počas celého roka - 
terasa 
24. Podnet – odkaz pre starostu – nájom časti pozemku pod 2 prenosnými stavbami na ihrisku 
vo V. Lehôtke 
25. Karate klub Prievidza – žiadosť o dlhodobý nájom nehnuteľnosti 
26. Ľudmila Slaninová, Prievidza -  opakovaná ponuka na predaj pozemkov mestu 
27. Návrh mesta Prievidza na usporiadanie pozemkov medzi TSK a mestom formou zámeny 
28. ViaReal, s.r.o., Bratislava – opakovaná ponuka na predaj pozemku za zníženú cenu 
29. Návrh mesta – usporiadanie pozemku v areáli pôvodného cintorína 
30. Peter Mokrý, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
31. Jozef Ziaťko, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
32. B&B Montagen s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemkov na základe GP a o 
prehodnotenie ich kúpnej ceny 
33. Ján Ťapušík, Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o kúpu pozemkov 
34. Boris Petrovič, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
35. Dušan Drnaj a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
36. Martin Hanák a manž., Prievidza -  žiadosť o kúpu časti pozemku 
37. Ing. Štefan Mikuško, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku  
38. Juraj Kantor, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku  
39. Ľuboš Karak, Nováky – žiadosť o kúpu časti pozemku 
40. Michal Huba a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku 
41. Peter Wesserle, Nitrianske Pravno – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku 
42. Mgr. Marián Zaťko  – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku 
 
 
K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 174 
Hlasovanie: piati za 



K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 175 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 176 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 177 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 178 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 179 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 180 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 181 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 182 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 183 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 184 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 185 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 186 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 187 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 188 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 189 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 190 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 191 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 192 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 193 



Hlasovanie: piati za 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 194 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 195 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 196 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 197 
Hlasovanie: štyria  za 

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 198 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 199 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 200 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 28 bolo prijaté uznesenie č. 201 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 29 bolo prijaté uznesenie č. 202 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 30 bolo prijaté uznesenie č. 203 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 31 bolo prijaté uznesenie č. 204 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 32 bolo prijaté uznesenie č. 205 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 33 bolo prijaté uznesenie č. 206 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 34 bolo prijaté uznesenie č. 207 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 35 bolo prijaté uznesenie č. 208 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 36 bolo prijaté uznesenie č. 209 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 37 bolo prijaté uznesenie č. 210 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 38 bolo prijaté uznesenie č. 211 
Hlasovanie: štyria za 



K bodu 39 bolo prijaté uznesenie č. 212 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 40 bolo prijaté uznesenie č. 213 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 41 bolo prijaté uznesenie č. 214 
Hlasovanie: štyria za 

K bodu 42 bolo prijaté uznesenie č. 215 
Hlasovanie: štyria za 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                  predseda komisie     

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 14. 8. 2015 

 


