
 

Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 24. 11. 2017 

od 244 –  270 
 

 

 

244. CVČ – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

245. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020 

246. Návrh na vyradenie majetku z evidencie Zariadenia pre seniorov Prievidza 

247. Návrh SMMP, s.r.o. na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej   

zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 

248. Návrh rozpočtu KaSS na rok 2018, 2019 a 2020 

249. VZN mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Prievidza č.  

157/2014 o miestnych daniach 

250. Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi 

251. Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ,  

žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre  

rok 2017 

252. Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov  

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ v školských  

kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

253. Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v CMPZ mesta Prievidza 

254. Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného  

splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov 

255. Návrh Internej smernice č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve  

mesta Prievidza 

256. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza  na rok 2018, 2019 a 2020 

257. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo   

                 prechodu a prejazdu, právo uloženia IS 

258. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Falešníka, Prievidza 

259. Lenka Matiesková a Peter Matieska, Prievidza – žiadosť o odpustenie sankcií 

260. Dušan Drozd s manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena –  

           právo prechodu a prejazdu, prípadne kúpu časti pozemku 

261. Vaša realitná s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena –  

prípojka plynu 

262. Ing. Igor Kračún, B. Bystrica – ponuka na predaj pozemku 

263. Marek Šimo, Nedožery-Brezany – žiadosť o usporiadanie pozemku 

264. Manuela Škuličová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie cenovej ponuky 

265. Marián Majtényi a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

266. Pavel Králik a manželka, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

267. Milan Hruška, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

268. Ing. Miroslav Došek, Prievidza, Ing. Igor Cesnek, Prievidza, Ing. Edmund   

          Glevitzký,   Prievidza ....– žiadosť o kúpu časti pozemku 

269. Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne voľný majetok mesta 

270. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne         

           usporiadanie pozemkov cintorína na Mariánskej ulici 

 

 

 



číslo: 244/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza, na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v budove Centra voľného času 

v Prievidzi, na parcele číslo 5293 a parcele 5294 v k.ú. Prievidza vedenej na LV vo 

výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, za účelom zachovania prevádzkovania kuchyne 

a výdajne teplej stravy, s výškou nájomného 200 €/mesiac a zálohové platby, s dobou 

nájmu od 01. 02. 2018, na dobu 3 rokov, s 3 –mesačnou výpovednou lehotou  

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza, na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v budove Centra voľného času 

v Prievidzi, 

 

číslo: 245/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020 

 

číslo: 246/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh na vyradenie majetku z evidencie Zariadenia pre seniorov Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh na vyradenie majetku z evidencie Zariadenia pre seniorov Prievidza 

 

číslo: 247/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

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

dňa 29. 6. 2016 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh SMMP, s.r.o. na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej 

zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 

 

číslo: 248/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2018, 2019 a 2020 

II. 



odporúča MsZ 

schváliť Návrh rozpočtu KaSS na rok 2018, 2019 a 2020 

 

číslo: 249/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

VZN mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 157/2014 

o miestnych daniach 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť VZN mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 

157/2014 o miestnych daniach s nasledovnou pripomienkou: 

V prílohe č. 2 k VZN č. 157/2014 – sadzby dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva, komisia navrhuje sadzby za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov 

počas príležitostných trhov rozdeliť do 2 kategórií: na gastronomickú 

a negastronomickú činnosť, a to  s cieľom zjednodušenia kontrolnej a administratívnej 

činnosti pracovníkov MsÚ. 

Komisia žiada, aby správca predmetnej dane predložil do zasadnutia MsR sadzby  

dane za užívanie verejného priestranstva v iných, porovnateľných mestách, či sú 

zariadenia na predaj remeselných výrobkov pokiaľ je predaj spojený s ukážkou výroby 

remeselných výrobkov oslobodené od dane a  ako funguje v týchto mestách  kontrolný 

mechanizmus   

 

 

číslo: 250/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. 

R. Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi 

 

číslo: 251/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka 

ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa 

MŠ, žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 

2017 

 

číslo: 252/2017 

komisia 

I. 



berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ s nasledovnou pripomienkou:  

v § 7 doplniť: 

bod 6. Ak sa v kmeňovej škole na letnú činnosť ŠKD nenaplní minimálny počet (15 

detí), prihlásené deti sa scentralizujú v jednom ŠK pri ZŠ, ktorá bude určená 

zriaďovateľom do 20. 6.. Poplatky bude potrebné uhradiť rodičmi do 25. 6. na vybranú 

školu. 

v bode 2. zmeniť  „ ...... pre minimálny počet detí z 15 na 20 detí ....“ 

 

číslo: 253/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Koncepciu povoľovania reklamných stavieb v CMPZ mesta Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Koncepciu povoľovania reklamných stavieb v CMPZ mesta Prievidza 

 

číslo: 254/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného splácania 

ceny bytov, ateliérov a pozemkov 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného 

splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov, s nasledovnými pripomienkami: 

V článku I. Spôsob bezúročného splácania v § 2 doplniť text: zápis prevodu 

vlastníckeho práva zadať na Katastrálny úrad až po zaplatení poslednej splátky; 

 

V článku I. Spôsob bezúročného splácania § 2 doplniť text v bode 1. V zmysle 

príslušných ustanovení zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:  

a) je kupujúci povinný po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu uhradiť v 

hotovosti min. 50% z ceny bytu alebo ateliéru prevodom na účet predávajúceho 

alebo vkladom  hotovosti na účet predávajúceho; 

b) zostatok ceny musí kupujúci hradiť v pravidelných mesačných bezúročných 

splátkach do 10  3 rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo 

ateliéru prevodom na účet predávajúceho alebo vkladom  hotovosti na účet 

predávajúceho; 

  

c) v prípade, ak kupujúci uhrádza kúpnu cenu v splátkovej forme, a ak prevedie 

vlastníctvo bytu na inú osobu ako manžela, deti alebo vnukov v lehote do 3 rokov (v 



pôvodnom texte bolo do 10-tich rokov) od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva 

bytu,...... 

 

číslo: 255/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Internej smernice č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Prievidza 

 

číslo: 256/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza  na rok 2018, 2019 a 2020 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza  na rok 2018, 2019 a 2020 

s nasledovnou pripomienkou: 

zapracovať do rozpočtu mesta – transfer na opravu (obnovu) fasády hotela Magura 

- spolufinancovanie – zvýšenie o 30 tis. € + DPH (nová položka v rámci programu 

7.1.) , pričom finančné prostriedky budú  čerpané z programu 7.1.1 – údržba MK, 

opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest - zníženie o 30 tis. € + DPH. 

 

 

číslo: 257/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt  Kúty 1682/39, Bojnice, o zriadenie vecného 

bremena 

 – právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v rozsahu približne 60 m2 

(časť nachádzajúca sa medzi parc. č. 3860/2 a č.3860/6); 

–  právo prechodu právo uloženia inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného 

domu – NN prípojka, prípojka vody, kanalizácie, plynu.  

Zriadenie vecného bremena žiada v prospech vlastníka pozemku 3875/1, ktorý bude 

odčlenený z parc. č. 3875 (vo vlastníctve žiadateľky). 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt  Kúty 1682/39, Bojnice, o zriadenie 

vecného bremena s tým, aby sa zvážila možnosť prístupovej cesty poza pozemok vo 

vlastníctve spoločnosti WERBEANSTALT a cez areál MŠ Závodníka, prípadne 

alternatívne navrhnúť aj iný  prístup.  

 

 

 

 



číslo: 258/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpis. č. 434, Ul. M. 

Falešníka 14, Prievidza, v zast. BYTOS – Správa bytov Prievidza, s.r.o., o súhlas 

k zriadeniu kanalizačnej prípojky, resp. k zriadeniu vecného bremena, a to z dôvodu 

komplexnej rekonštrukcie bytového domu na Ul. M. Falešníka 14 a s ňou súvisiacou 

úpravou trasy kanalizačnej prípojky slúžiacej výhradne tomuto bytovému domu. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpis. č. 434, 

Ul. M. Falešníka 14, Prievidza s pripomienkou :  

- vyrovnania pohľadávok minulých rokov z omeškaných splátok z odpredaja bytov  

- odkúpenia účelovo vybudovanej plynovej prípojky na Ul. Falešníka 12 a 14 za 

zostatkovú cenu 

 

číslo: 259/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, trvalý pobyt Na Lúčky 692/1, Prievidza, 

o odpustenie sankcií, v dôsledku porušenia zmluvy. Manželia v zmysle Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pristúpili k realizácii novej vodovodnej 

prípojky, pričom pracovníci StVPS a.s. trvali na vypílení časti cesty z dôvodu lepšieho 

prístupu k vodovodu. Z dôvodu časovej tiesne (manželia boli  v rodinnom dome na ulici 

Remeselnícka 13, Veľká Lehôtka od marca bez vody) pristúpili na porušenie telesa 

cesty bez predchádzajúceho oznámenia Mestu Prievidza. Okamžite po vybudovaní 

vodovodnej prípojky bol výkop zasypaný až po vrch kamenivom, čím neobmedzuje 

účastníkov k užívaniu cesty. Uvedená vypílená časť cesty o rozmere cca 32x76 cm by 

mala byť zaasfaltovaná v priebehu najbližších dní.   

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, trvalý pobyt Na Lúčky 692/1, 

Prievidza, o odpustenie sankcií. 

 

číslo: 260/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Dušana Drozda a Lenky Drozdovej, trvalý pobyt Pod Hrádkom 144/23, 

Prievidza, o zriadenie vecného bremena – právo prechodu pešo a prejazdu 

motorovými vozidlami cez časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela E KN 

č. 87, prípadne kúpu časti tohto pozemku, v k. ú. Hradec v rozsahu výmery 120 m2 

(3x40m) – na vybudovanie prístupovej komunikácie k svojim pozemkom – parcely 

registra C KN č. 366 a č. 367. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Dušana Drozda a Lenky Drozdovej, trvalý pobyt Pod Hrádkom 144/23, 

Prievidza, o zriadenie vecného bremena. 

 



číslo: 261/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť spol. Vaša realitná s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza, zastúpená 

konateľom Ing. Petrom Vrtákom, o zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierskej 

siete – prípojky plynu v dĺžke približne 8m + ochranné pásmo na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta v k. ú. M. Lehôtka C KN č. 73, s výmerou 3662 m2  k pozemku parcela 

registra C KN č. 133/1 a k rodinnému domu na pozemku parcela registra C KN č. 133/2. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. Vaša realitná s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza, 

zastúpená konateľom Ing. Petrom Vrtákom, o zriadenie vecného bremena, a to 

pretlakom popod cestu, za cenu v zmysle platných Zásad. 

 

číslo: 262/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

ponuka Ing. Igora Kračúna, trvalý pobyt Nová 19, B. Bystrica, na predaj pozemku v k. 

ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3666/14, v rozsahu výmery 2 173 m2 , ktorá sa 

nachádza na  Vápenickej ulici pod verejnou cestnou komunikáciou, a to za cenu 10 

€/m2 .  

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť ponuku Ing. Igora Kračúna, trvalý pobyt Nová 19, B. Bystrica, na predaj 

pozemku v k. ú. Prievidza. 

 

číslo: 263/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Mareka Šima, trvalý pobyt Hviezdoslavova 374/5, Nedožery-Brezany, 

o usporiadanie pozemku v k. ú. Prievidza, parcela E KN č. 661, v rozsahu výmery 54 

m2, ktorý sa nachádza pod chodníkom vedúcim popri oplotení ZŠ na Malonecpalskej 

ulici. Vlastník ponúka uvedený pozemok na predaj, prípadne na prenájom. 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemku p. Mareka Šima, trvalý pobyt 

Hviezdoslavova 374/5, Nedožery-Brezany, formou predaja ani prenájmu. 

 

číslo: 264/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Manuely Škuličovej, trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 18/3, Prievidza, 

o prehodnotenie cenovej ponuky za predaj pozemkov, ktorá bola p. Škuličovej 

schválená Uznesením MsZ č. 435/17 zo dňa 2. 10. 2017, a to vo výške 5 €/m2 . 

Navrhuje cenu cca 10 €/m2 , pričom v prípade, že mesto nebude súhlasiť s takýmto 

návrhom, ponúka pozemky do prenájmu.  

II. 



neodporúča MsZ 

schváliť kúpu pozemkov od Mgr. Manuely Škuličovej, trvalý pobyt Ul. P. J. Šafárika 

18/3, Prievidza, za navrhovanú cenu 10 €/m2  a ani neodporúča ponúkané pozemky 

zobrať do prenájmu. 

 

číslo: 265/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Mariána Majtényiho a manž., trvalý pobyt Ul. Pod hrádzou 36, Prievidza, 

o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, 849, 1475/1,  za 

účelom výstavby garáže.    

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mariána Majtényiho a manž., trvalý pobyt Ul. Pod hrádzou 36, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, s podmienkou zarovnania pozemkov 

s miestnou komunikáciou (v zmysle návrhu architektky mesta ) a so súhlasom 

vlastníkov susednej parcely E KN č. 942.  

 

číslo: 266/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Pavla Králika a Zuzany Králikovej, trvalý pobyt Ružová ul. 24, Prievidza, o kúpu 

časti pozemku v k. ú. Hradec, z parcely registra E KN č. 944/3, za účelom vybudovania 

parkovacej plochy. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Pavla Králika a Zuzany Králikovej, trvalý pobyt Ružová ul. 24, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, s podmienkou zarovnania pozemkov 

s miestnou komunikáciou (v zmysle návrhu architektky mesta ) a so súhlasom 

vlastníkov susednej parcely E KN č. 942.  

 

číslo: 267/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska 18, Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. 

ú. Prievidza, parcela registra  E KN č. 1717/1, v rozsahu výmery 33 m2 , z dôvodu 

prístupu k ostatným parcelám žiadateľa. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Milana Hrušku, trvalý pobyt Ciglianska 18, Prievidza, o kúpu časti 

pozemku v k. ú. Prievidza, a to za cenu 20 €/m2. 

 

číslo: 268/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Ing. Miroslava Došeka a manž., trvalý pobyt Bazová ul. 692/17, Prievidza, Ing. 

Igora Cesneka a manž., trvalý pobyt Bazová 707/16, Prievidza, Ing. Edmunda 



Glevitzkého a manž., Bazová 712/20, Prievidza,  Saša Dragaša, trvalý pobyt Bazová 

ul., Prievidza, Ing. Romana  Remiša a manž., trvalý pobyt Lúčna ul., Prievidza, Ing. 

Igora Janáča, trvalý pobyt Nedožerská cesta, Prievidza, Pavla Masarika a manž., Na  

Karasiny, MUDr. Igora Honka a manž., trvalý pobyt Žiar, o kúpu časti parcely 7066/1, 

za účelom výstavby prístupovej komunikácie k parcelám a rodinným domom 

žiadateľov. Pre zabezpečenie finančných prostriedkov na stavbu žiadatelia potrebujú 

zdokladovať vlastníctvo pozemku, na ktorom sa stavba nachádza. Vzhľadom k tomu, 

že sa nejedná o komerčný projekt, ale ide o prístupovú komunikáciu k domom 

a pozemkom žiadateľov, navrhujú predajnú cenu 1 €/m2 , pričom podľa predbežného 

zamerania ide o výmeru v rozsahu 1 600 m2 . 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť odpredaj časti parcely 7066/1, za účelom výstavby prístupovej komunikácie 

k parcelám a rodinným domom žiadateľov. 

III. 

odporúča 

žiadateľom udeliť súhlas s budovaním prístupovej komunikácie na mestskom pozemku 

č. 7066/1 so zriadením vecného bremena v prospech všetkých tretích osôb práva 

prechodu a prejazdu motorovými vozidlami.  

 

číslo: 269/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. 

Hollého č. 2 v Prievidzi, kancelária č. 14, vo výmere 16,20 m2, pre Občianske združenie 

Maruška, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa k 1.1.2018 sťahuje 

z priestorov budovy Priemstavu, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel stretávania 

sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb za podmienok: 

doba nájmu: od 1.1.2018 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, výška 

nájmu: 1,00 €/rok, spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90 % platí mesto Prievidza, 

úhrada za ostatné plnenia spojená s užívaním objektu bude stanovená pomerne a určená 

v splátkovom kalendári. 

Ide o nasledovné organizácie: 

1. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1 
2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO ONKO 
3. Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAPREUGE Prievidza 
4. Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY 
5. Prievidzský spolok nepočujúcich 
6. ILCO Club – svojpomocné združenie stomikov, Prievidza 
7. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Prievidza 
8. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 2, Prievidza 
9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO zrakovo postihnutých, Prievidza 
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
11. Maruška – Občianske združenie pre telesne postihnuté deti, Prievidza 
12. ZOSPE – AURA regionálny klub Prievidza 
13. Hornonitriansky banícky spolok 
II. 

odporúča MsZ 

berie na vedomie zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný majetok 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



 

číslo: 270/2017 

komisia 

I. 
berie na vedomie 

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza – mesto, Mariánska ul. 4, Prievidza,  o 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov mestského cintorína na Mariánskej ulici, LV 

6019, parcela číslo 3093/2, v rozsahu výmery 15 873 m2, a to za cenu znaleckého 

posudku, t. j.  143 tis. €. 

II. 

žiada, 

doložiť stanovisko VVO. 

   

     

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 28. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO  

 

ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT 

 

ZO DŇA  24. 11. 2017 

 

Začiatok zasadnutia: 08.00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 12.45 hod. 

 

Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. 

Marián Bielický, Ing. Milan Simušiak, Ing. Branislav Bucák, Július Urík, Mgr. Oto Kóňa 

 

Prizvaní:  Mgr. Bencová, JUDr. Ján Martiček, Ing. Branislav Magdolen, Mgr. Dana 

Horná, p. Olívia Mokrá, Mgr. Beáta Révayová, Ing. Mária Halahyjová, JUDr. Róbert 

Pietrik, JUDr. Veronika Ľahká, Mgr. Zuzana Henčelová, Ing. Petra Briatková, Ing. Erika 

Vašková 

 

 Program: 

1. CVČ – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

2. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020 

3. Návrh na vyradenie majetku z evidencie Zariadenia pre seniorov Prievidza 

4. Návrh SMMP, s.r.o. na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy 

zo dňa 29. 6. 2016 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 

5. Návrh rozpočtu KaSS na rok 2018, 2019 a 2020 

6. VZN mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Prievidza č. 

157/2014 o miestnych daniach 

7. Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ul. v Prievidzi 

8. Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, 

žiaka ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 

2017 

9. Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ v školských kluboch 

detí, v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

10. Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v CMPZ mesta Prievidza 

11. Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného 

splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov 

12. Návrh Internej smernice č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Prievidza 

13. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza  na rok 2018, 2019 a 2020 

14. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 

prechodu a prejazdu, právo uloženia IS 

15. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Falešníka, Prievidza 

16. Lenka Matiesková a Peter Matieska, Prievidza – žiadosť o odpustenie sankcií 

17. Dušan Drozd s manž., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 

prechodu a prejazdu, prípadne kúpu časti pozemku 

18. Vaša realitná s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – prípojka 

plynu 

19. Ing. Igor Kračún, B. Bystrica – ponuka na predaj pozemku 



20. Marek Šimo, Nedožery-Brezany – žiadosť o usporiadanie pozemku 

21. Manuela Škuličová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie cenovej ponuky 

22. Marián Majtényi a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

23. Pavel Králik a manželka, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

24. Milan Hruška, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

25. Ing. Miroslav Došek, Prievidza, Ing. Igor Cesnek, Prievidza, Ing. Edmund 

Glevitzký,   Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

26. Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne voľný majetok mesta 

27. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza – žiadosť o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov cintorína na Mariánskej ulici 

 

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 244 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 245 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 246  

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 247 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 248 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 249 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 250 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 251 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 252 

Hlasovanie: ôsmi za 

           

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 253 

Hlasovanie ôsmi za 

 

K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 254 

Hlasovanie: ôsmi za 

  

 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 255 

Hlasovanie: ôsmi za 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 256 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 257 



Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 258 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 259 

Hlasovanie: ôsmi za   

 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 260 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 261 

Hlasovanie: ôsmi za 

                     

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 262 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 263 

Hlasovanie: ôsmi za 

 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 264 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 265 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 266 

Hlasovanie: piati za 

         jeden proti  

         jeden sa zdržal  

 

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 267 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 268 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 26 bolo prijaté uznesenie č. 269 

Hlasovanie: siedmi za 

 

K bodu 27 bolo prijaté uznesenie č. 270 

Hlasovanie: siedmi za 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

         

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 28. 11. 2017 

 


