
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít,  

zo dňa  16. 10. 2019, 
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia: 7.30 hod.           
Ukončenie zasadnutia: 12.30 hod.              
 
Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Helena Dadíková, Katarína Čičmancová, 
JUDr. Petra Hajšelová, Július Urík,  Ing. Milan Simušiak, Ing. Marián Bielický 
 
Ospravedlnení členovia: Bc. Viera Ďurčeková  
 
Neprítomní členovia: Ing. Renáta Úradníčková 
 
Prizvaní: Ing. Lenka Pánisová, Mgr. Alojz Vlčko, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlinová,             
Mgr. Beata Révayová, Ing. Richard Fodor, Ing. Erika Vašková, Ing. Natália Topáková, Ľubica 
Burešová 
 
Ďalej prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 

Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie.  

 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o schválenej zmene rokovacieho poriadku 
3. Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza 
4. Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
5. Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
6. Majetkovoprávne materiály 
7. Záver 
 
 
K bodu 1) 
 
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
 
 
K bodu 2) 
 
Predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, podal členom komisie informáciu 
o schválenej zmene rokovacieho poriadku komisií pri MsZ. Členovia komisie uvedenú 
informáciu zobrali na vedomie. 
 
 
K bodu 3) 
 
Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza predložila Ing. Lenka Pánisová 
 
Komisia uznesením č. 193/19  odporučila schváliť Štatút mesta Prievidza s pripomienkou: 

1. ponechať ocenenie Plaketa J. A. Komenského s tým, že ocenenie bude udeľované na 

základe odporúčaní osobitnej komisie, za obzvlášť mimoriadne výsledky. 



Prítomní: 7  členov 
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 4) 
 
Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta predložili Mgr. 
Alojz Vlčko a Ing. Henrieta Pietriková Gebrlinová 
 
Komisia uznesením č. 194/19  odporučila schváliť VZN č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta s pripomienkami: 

1. V § 7, ods. 2 za vetu „Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie 

stanovisko orgánu,  ktorý rozhoduje a schvaľuje poskytnutie dotácie, sú príslušné 

komisie MsZ.“ doplniť text: „a následne Komisia finančná, majetková, regionálneho 

rozvoja a podnikateľských aktivít.“ Uvedený text doplniť aj v ostatných bodoch VZN, 

ktorých sa posudzovanie žiadostí dotýka.; 

2. V § 4, ods. 11 doplniť vetu: „Výnimku tvoria dotácie na prenájom športovísk 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, 

Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku), pri ktorých bude od 1.1.2020, výška 

spolufinancovania 5% a bude sa kontinuálne zvyšovať o 5%, každý kalendárny rok.“; 

3. V § 6, ods. 3, písm. c, vypustiť vetu: „Za mimoriadny prípad sa považuje žiadosť 

o poskytnutie dotácie max. do výšky 500 eur.“. 

 
Prítomní: 7  členov 
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu 5) 
 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, predložili Mgr. Beata 
Révayová a Ing. Richard Fodor. 
 
Komisia uznesením č. 195/19  odporučila schváliť VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb s pripomienkami: 

1. V § 5, ods. 2, vypustiť číslo Internej smernice (IS-61), aby sa z dôvodu zmeny čísla IS, 

nemuselo meniť VZN; 

2. do zasadnutia MsR vyčísliť percentuálne navýšenie výdavkov Zariadenia pre seniorov 

v Prievidzi, za rok 2019 oproti roku 2018, ktorých výška bola stanovená priamo zo 

strany štátu (zvýšenie miezd, cien energií), za účelom primeraného navýšenia 

poplatkov za poskytované sociálne služby, blížiacich sa ku skutočným nákladom v 

ZpS; 

3. do zasadnutia MsR vyčísliť sumu zvýšenia príjmov z opatrovateľskej služby od 

občanov, v prípade zvýšenej úhrady stanovenej v uvedenom VZN, za predpokladu 

využívania rovnakých služieb a rovnakého počtu opatrovaných ako v súčasnosti. 

Prítomní: 7  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 

 
 
 



 
K bodu 6) 
 
6.1 Žiadosť Moniky Kmeťkovej, Prievidza o  odpustenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej z 
porušenia zmluvných podmienok zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 
nakoľko došlo k zmene trasovania a k zmene spôsobu uloženia IS na  pozemku vo vlastníctve 
mesta parcela reg. CKN č. 2869/155 
 
Komisia uznesením č. 196/19  neodporučila schváliť Žiadosť Moniky Kmeťkovej, Prievidza 
o  odpustenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej z porušenia zmluvných podmienok zo zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, nakoľko došlo k zmene trasovania a k zmene 
spôsobu uloženia IS na  pozemku vo vlastníctve mesta parcela reg. CKN č. 2869/155 
 
Prítomní: 7  členov 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 7 Zdržal sa: 0 

 
 
 
6.2 Žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov parcely reg. CKN č. 6574/1, 6584 pre účely vydania stavebného povolenia 
k stavbe  „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – časť B“. Podľa projektovej dokumentácie 
k uvedenej stavbe dochádza k zásahu do pozemku  parcely registra CKN č. 6584 vo 
vlastníctve p. Krškovej v rozsahu výmery 9,20 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + úprava 
vstupnej bránky), do pozemku vo vlastníctve manželov Psotových parcely registra CKN č. 
6574/1 v rozsahu výmery 5,90 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + úprava vstupnej bránky) a do 
pozemku vo vlastníctve Jozefa Kohúta parcela reg. CKN č. 5172/39 v rozsahu výmery 3,50 
m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu). Na pozemku p. Kohúta je zapísané zákonné vecné bremeno 
s právom strpieť stavbu, opravu, údržbu a rekonštrukciu stavby príjazdovej verejnej obslužnej 
komunikácie s chodníkom pre peších nachádzajúceho sa Nedožerskej ceste v k.ú. Prievidza. 

 
Komisia uznesením č. 197/19  odporučila schváliť Žiadosť Oddelenia výstavby a životného 
prostredia o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parcely reg. CKN č. 6574/1, 6584 pre 
účely vydania stavebného povolenia k stavbe  „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – časť 
B“. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
6.3 Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382 

o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na 

Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 

240 m2 na dobu neurčitú, vzhľadom na finančnú náročnosť rekonštrukcie prevádzky - kaviarne 

Greenbox.  

 
Komisia uznesením č. 198/19  neodporučila schváliť Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, 
so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. 
CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za:  0  Proti: 6 Zdržal sa: 0 



 
Komisia uznesením č. 199/19  neodporučila schváliť návrh pána Júliusa Uríka o predĺženie 
nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí 
slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2, o 1 
rok, za rovnakých podmienok ako v súčasnosti, pre Radoslava Hanzela – Radeva, so 
sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za:  1  Proti: 1 Zdržal sa: 4 

 
 
Komisia uznesením č. 200/19  odporučila schváliť návrh pani Heleny Dadíkovej, o predĺženie 
nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí 
slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2, na 
2 roky, pre Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, 
za cenu 300 € mesačne za pozemok pod objektom a terasu za cenu podľa IS -80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za:  6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
6.4 Opakovanú žiadosť Tibora Králika, bytom Poľná 446/1, Prievidza, o zmenu účelu nájmu 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN č. 5627, záhrady 
s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 
m2,  prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 zo dňa 21.11.2016, kde žiadateľ 
doposiaľ pestoval trávu a okrasné dreviny. V záhradnej chatke, postavenej na parcele CKN č. 
5627 v roku 2017 má záujem v budúcnosti predávať ryby a žiada, aby to bolo zohľadnené 
v nájomnej zmluve. 
 
Komisia uznesením č. 201/19  odporučila schváliť opakovanú žiadosť Tibora Králika, bytom 
Poľná 446/1, Prievidza, o zmenu účelu nájmu na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Prievidza, parcely reg. CKN č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 147 m2,  prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 zo 
dňa 21.11.2016, za podmienky, že bude predmetné pozemky udržiavať a zachovávať 
v čistote a poriadku. V opačnom prípade mesto uplatní právo vypovedať zmluvu do 1 mesiaca. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
6.5 Žiadosť VVO č.1 o uzavretie právneho vzťahu k pozemku vo vlastníctve fyzických osôb, 

v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, ostatná plocha o výmere 330 m2, v rozsahu výmery 

3 m2,  na ktorom bude umiestnená presklená informačná vitrína s rozmermi 950 x 705 x 30 

mm, ktorá bude osadená v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky na Snežienkovej ul.  

 

Komisia uznesením č. 202/19  odporučila schváliť žiadosť VVO č.1 o uzavretie právneho 
vzťahu k pozemku vo vlastníctve fyzických osôb, v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, 
ostatná plocha o výmere 330 m2, v rozsahu výmery 3 m2,  na ktorom bude umiestnená 
presklená informačná vitrína s rozmermi 950 x 705 x 30 mm, ktorá bude osadená 
v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky na Snežienkovej ul. 



 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
6.6 Žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na LV č. 10652 ( parcela registra C KN č. 7839/6, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 m2, na ktorú LV nie je založený), na účel 
rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa.  
 
Komisia uznesením č. 203/19  odporučila schváliť žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt 
Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku 
parcela registra E KN č. 4480/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na 
LV č. 10652 ( parcela registra C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 
m2, na ktorú LV nie je založený), na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa 
s podmienkou, že žiadateľ  doloží súhlas spoločnosti KRKM spol. s r. o., že predajom 
predmetného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu na ich nehnuteľnosti. Komisia 
odporúča cenu 40€/m2, v zmysle IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
6.7 Žiadosť spoločnosti EL Corp, s. r. o., so sídlom 972 26  Rudnianska Lehota č. 45, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemkov,  parcely registra C KN č.  2072/6, ostatné 
plochy s výmerou 375 m2, č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2, č. 2072/1, ostatné 
plochy s výmerou 6 765 m2,    spolu v rozsahu výmery 238 m2,  na vybudovanie 7 parkovacích 
miest s vjazdom  so závorou pre pacientov RYANT kliniky.  
 
Komisia uznesením č. 204/19  neodporučila schváliť žiadosť spoločnosti EL Corp, s. r. o., 
so sídlom 972 26  Rudnianska Lehota č. 45, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
časti  pozemkov,  parcely registra C KN č.  2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2, č. 
2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2, č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6 765 
m2,    spolu v rozsahu výmery 238 m2,  na vybudovanie 7 parkovacích miest s vjazdom  so 
závorou pre pacientov RYANT kliniky.  
Komisia odporúča preveriť, či spoločnosť EL Corp, s. r. o., odkúpila od spoločnosti 
Geoslužba, v.o.s. spevnené plochy, na ktorých má vyznačených 5 parkovacích miest 
dopravným značením. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:  6     Zdržal sa: 0 

 
 
6.8 Žiadosť spoločnosti SCHENER s. r. o. so sídlom Kubranská 67/102, 911 01 Trenčín, 
o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5258/19  a časti  
pozemkov parcely registra C KN č. 5258/13, C KN č. 5258/21, C KN č. 5258/18, C KN č. 
5258/20, spoločne v rozsahu výmery 2 700 m2, na účel výstavby čerpacej stanice.  
 
Komisia uznesením č. 205/19  neodporučila schváliť žiadosť spoločnosti SCHENER s. r. o. 
so sídlom Kubranská 67/102, 911 01 Trenčín, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku 
parcela registra C KN č. 5258/19  a časti  pozemkov parcely registra C KN č. 5258/13, C KN 



č. 5258/21, C KN č. 5258/18, C KN č. 5258/20, spoločne v rozsahu výmery 2 700 m2, na účel 
výstavby čerpacej stanice. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:  6     Zdržal sa: 0 

 
 
6.9 Požiadavku VVO č. 1 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Staničnej ulici v k. ú. 
Prievidza, pozemku parcela registra C-KN č. 1184/1, zastavané plocha a nádvorie, vo 
vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania GP, za 
účelom doriešenia rozšírenia verejného osvetlenia.  

Komisia uznesením č. 206/19 odporučila schváliť požiadavku VVO č. 1 o majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov na Staničnej ulici v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C-KN č. 
1184/1, zastavané plocha a nádvorie, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu výmery 
podľa skutočného zamerania GP,  za účelom doriešenia rozšírenia verejného osvetlenia.  

Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
6.10 Požiadavku VVO č. 6 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov na ulici 
Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/4 zastavané plocha a nádvorie,   
parcela registra C-KN č. 25/5 zastavané plocha a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1170/1 
orná pôda, parcela registra E-KN č. 1169 orná pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 orná pôda, 
parcela registra E-KN č. 1167/1 orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavané plocha 
a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, 
parcela registra E-KN č. 1164/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 orná pôda v rozsahu 
výmery podľa skutočného zamerania GP, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania 
mestskej komunikácie. 

 

Komisia uznesením č. 207/19 neodporučila schváliť požiadavku VVO č. 6 
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov na ulici Na vŕšku v k. ú. Malá 
Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/4 zastavané plocha a nádvorie,   parcela registra C-KN 
č. 25/5 zastavané plocha a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1170/1 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1169 orná pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 orná pôda, parcela registra 
E-KN č. 1167/1 orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavané plocha a nádvorie, parcela 
registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, parcela registra E-
KN č. 1164/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 
1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 orná pôda v rozsahu výmery podľa 
skutočného zamerania GP, formou kúpy, nájmu alebo zriadením vecného bremena. 

Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 5 Zdržal sa: 1 

 
 
 
Komisia uznesením č. 208/19   odporučila schváliť majetkoprávne usporiadanie pozemkov 
pod mestskú komunikáciu na ulici Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, formou zákonného vecného 
bremena. 

Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 



 
 
 
 
6.11  Ing. Peter Fungáč, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
Uvedená žiadosť bola stiahnutá z rokovania komisie, zo strany žiadateľa, Ing. Petra Fungáča. 
 
 
6.12 Žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, o predĺženie doby nájmu 
dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 39/18, predmetom ktorej je nájom  nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza,  časti pozemku  na Nábrežnej ulici parcela registra  C KN č. 3976/18 v rozsahu 
výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti 
pozemku na Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6 m2, na 
ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa a časti pozemku na 
Necpalskej ceste vedľa spoločnosti Lidl, v.o.s., parcela registra  C KN č. 5258/17 v rozsahu 
výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa 
 
Komisia uznesením č. 209/19 neodporučila schváliť žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom 
Žilina, Komenského 27, o predĺženie doby nájmu dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 39/18, 
predmetom ktorej je nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemku  na Nábrežnej ulici 
parcela registra  C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks 
reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti pozemku na Necpalskej ceste parcela 
registra  C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba 
vo vlastníctve žiadateľa a časti pozemku na Necpalskej ceste, vedľa spoločnosti Lidl, v.o.s.,  
parcela registra  C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks 
reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Prítomní: 6  členov 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6 Zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu 7) 
 
Rokovanie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, ktorý všetkým 
poďakoval za účasť a spoluprácu. 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD 
         predseda komisie FMRRaPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Martina Mikulášiková 



Uznesenia komisie FMRRaPA, 

zo dňa 16.10.2019, 

od 193-209 

 

193.   Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza 

194.  Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu   

mesta 

195.   Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

196.  Kmeťková Monika, Prievidza – žiadosť o zmenu trasovania IS 

a odpustenie sankcií za porušenie podmienok zmluvy (VVO č. 4) 

197.   Oddelenie výstavby a životného prostredia – žiadosť o majetkovoprávne  

   usporiadanie pozemkov k stavbe „Chodník-Nedožerská cesta  

   v Prievidzi – časť B“ (VVO č. 1) 

198.-200. Radoslav Hanzel Radeva, Kanianka – žiadosť o predĺženie nájmu (VVO 

č. 1) 

201.   Tibor Králik, Prievidza – zmena účelu nájmu (NZ č. 32/16) (VVO č. 1) 

202.      Požiadavka VVO č. 1 – vitrína Snežienkova ul. – žiadosť o uzatvorenie  

   právneho vzťahu k pozemku vo vlastníctve fyzických osôb (VVO č. 1) 

203.   Rastislav Dúcky, Sebedražie – žiadosť o kúpu pozemku (VVO č. 1) 

204. EL Corp, s.r.o., Rudnianska Lehota – žiadosť o kúpu časti pozemkov 

(VVO č.1)  

205.   SCHENER s.r.o., Trenčín – žiadosť o kúpu časti pozemkov (VVO č. 1) 

206.   Požiadavka VVO č. 1, pozemky – Staničná ulica – žiadosť 

o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov  

207.-208. Požiadavka VVO č. 6, pozemky – ulica Na vŕšku – žiadosť  

   o majetkovoprávne usporiadanie pozemku  

209.   ARTON, s.r.o. Žilina – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (VVO č. 

  1,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



číslo: 193 

komisia FMRRaPA 

I.  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza  

II. odporúča MsZ  

 schváliť Štatút mesta Prievidza s pripomienkou: 

1. ponechať ocenenie Plaketa J. A. Komenského, s tým, že ocenenie bude udeľované 

na základe odporúčaní osobitnej komisie, za obzvlášť mimoriadne výsledky. 

 

číslo: 194 

komisia FMRRaPA 

I.  berie na vedomie 

Návrh VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

II. odporúča MsZ 

schváliť VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

s pripomienkami: 

1. V § 7, ods. 2 za vetu „Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie 

stanovisko orgánu,  ktorý rozhoduje a schvaľuje poskytnutie dotácie, sú príslušné 

komisie MsZ.“ doplniť text: „a následne Komisia finančná, majetková, regionálneho 

rozvoja a podnikateľských aktivít.“ Uvedený text doplniť aj v ostatných bodoch VZN, 

ktorých sa posudzovanie žiadostí dotýka.; 

2. V § 4, ods. 11 doplniť vetu: „Výnimku tvoria dotácie na prenájom športovísk 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, 

Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku), pri ktorých bude od 1.1.2020, výška 

spolufinancovania 5% a bude sa kontinuálne zvyšovať o 5%, každý kalendárny rok.“; 

3. V § 6, ods. 3, písm. c, vypustiť vetu: „Za mimoriadny prípad sa považuje žiadosť 

o poskytnutie dotácie max. do výšky 500 eur.“. 

 

 

číslo: 195 

komisia FMRRaPA 

I.  berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

II. odporúča MsZ 

schváliť VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb s pripomienkami: 



1. V § 5, ods. 2, vypustiť číslo Internej smernice (IS-61), aby sa z dôvodu zmeny čísla IS, 

nemuselo meniť VZN; 

2. do zasadnutia MsR vyčísliť percentuálne navýšenie výdavkov Zariadenia pre seniorov 

v Prievidzi, za rok 2019 oproti roku 2018, ktorých výška bola stanovená priamo zo 

strany štátu (zvýšenie miezd, cien energií), za účelom primeraného navýšenia 

poplatkov za poskytované sociálne služby, blížiacich sa ku skutočným nákladom v 

ZpS; 

3. do zasadnutia MsR vyčísliť sumu zvýšenia príjmov z opatrovateľskej služby od 

občanov, v prípade zvýšenej úhrady stanovenej v uvedenom VZN, za predpokladu 

využívania rovnakých služieb a rovnakého počtu opatrovaných ako v súčasnosti. 

 

 

číslo: 196 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Moniky Kmeťkovej, Prievidza o  odpustenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej 

z porušenia zmluvných podmienok zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena nakoľko došlo k zmene trasovania a k zmene spôsobu uloženia IS 

na  pozemku vo vlastníctve mesta parcela reg. CKN č. 2869/155 

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Moniky Kmeťkovej, Prievidza o  odpustenie zmluvnej pokuty 

vyplývajúcej z porušenia zmluvných podmienok zo zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena, nakoľko došlo k zmene trasovania a k zmene spôsobu 

uloženia IS na  pozemku vo vlastníctve mesta parcela reg. CKN č. 2869/155 

 

 

číslo: 197 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov parcely reg. CKN č. 6574/1, 6584 pre účely vydania 

stavebného povolenia k stavbe  „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – časť B“. 

Podľa projektovej dokumentácie k uvedenej stavbe dochádza k zásahu do 

pozemku  parcely registra CKN č. 6584 vo vlastníctve p. Krškovej v rozsahu výmery 

9,20 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + úprava vstupnej bránky), do pozemku vo 

vlastníctve manželov Psotových parcely registra CKN č. 6574/1 v rozsahu výmery 

5,90 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + úprava vstupnej bránky) a do pozemku vo 

vlastníctve Jozefa Kohúta parcela reg. CKN č. 5172/39 v rozsahu výmery 3,50 m2 

(rekonštrukcia úpravy vjazdu). Na pozemku p. Kohúta je zapísané zákonné vecné 

bremeno s právom strpieť stavbu, opravu, údržbu a rekonštrukciu stavby 

príjazdovej verejnej obslužnej komunikácie s chodníkom pre peších 

nachádzajúceho sa Nedožerskej ceste v k.ú. Prievidza. 

 



II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov parcely reg. CKN č. 6574/1, 6584 pre účely vydania 

stavebného povolenia k stavbe  „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – časť B“. 

 

číslo: 198 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 

37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. 

Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 

2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú, vzhľadom na 

finančnú náročnosť rekonštrukcie prevádzky - kaviarne Greenbox.  

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, 

IČO: 37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. 

Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 

2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú 

 

číslo: 199 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 

37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. 

Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 

2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú, vzhľadom na 

finančnú náročnosť rekonštrukcie prevádzky - kaviarne Greenbox.  

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť návrh pána Júliusa Uríka o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, 

pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, 

parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2, o 1 rok, za 

rovnakých podmienok ako v súčasnosti, pre Radoslava Hanzela – Radeva, so 

sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382 

 

 

 

 



číslo: 200 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 

37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. 

Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 

2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú, vzhľadom na 

finančnú náročnosť rekonštrukcie prevádzky - kaviarne Greenbox.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť návrh pani Heleny Dadíkovej, o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, 

pozemkov v k. ú. Prievidza,  nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, 

parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2, na 2 roky, 

pre Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 

37228382, za cenu 300 € mesačne za pozemok pod objektom a terasu za cenu 

podľa IS -80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 

 

 

číslo: 201 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Opakovanú žiadosť Tibora Králika, bytom Poľná 446/1, Prievidza, o zmenu účelu 

nájmu na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN č. 

5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 147 m2,  prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 zo dňa 

21.11.2016, kde žiadateľ doposiaľ pestoval trávu a okrasné dreviny. V záhradnej 

chatke, postavenej na parcele CKN č. 5627 v roku 2017 má záujem v budúcnosti 

predávať ryby a žiada, aby to bolo zohľadnené v nájomnej zmluve. 

. 

II. odporúča MsZ 

schváliť opakovanú žiadosť Tibora Králika, bytom Poľná 446/1, Prievidza, o zmenu 

účelu nájmu na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN 

č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 147 m2,  prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 zo dňa 

21.11.2016, za podmienky, že bude predmetné pozemky udržiavať a zachovávať 

v čistote a poriadku. V opačnom prípade mesto uplatní právo vypovedať zmluvu do 

1 mesiaca. 

 

 

 

 

 



číslo: 202/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť VVO č.1 o uzavretie právneho vzťahu k pozemku vo vlastníctve fyzických 

osôb, v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, ostatná plocha o výmere 330 m2, 

v rozsahu výmery 3 m2,  na ktorom bude umiestnená presklená informačná vitrína 

s rozmermi 950 x 705 x 30 mm, ktorá bude osadená v bezprostrednej blízkosti 

autobusovej zastávky na Snežienkovej ul.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť VVO č.1 o uzavretie právneho vzťahu k pozemku vo vlastníctve 

fyzických osôb, v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, ostatná plocha 

o výmere 330 m2, v rozsahu výmery 3 m2,  na ktorom bude umiestnená presklená 

informačná vitrína s rozmermi 950 x 705 x 30 mm, ktorá bude osadená 

v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky na Snežienkovej ul. 

 

číslo: 203/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

Žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, 

o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na LV č. 10652 ( parcela 

registra C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 m2, na ktorú 

LV nie je založený), na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa. 

Pozemok sa nachádza na Ciglianskej ceste v Prievidzi. Žiadateľ ďalej uvádza, že 

na pozemku o ktorý má záujem, udržiava poriadok a čistotu.  

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 

Sebedražie, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN 

č. 4480/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na LV č. 

10652 ( parcela registra C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

145 m2, na ktorú LV nie je založený), na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo 

vlastníctve žiadateľa s podmienkou, že žiadateľ  doloží súhlas spoločnosti KRKM 

spol. s r. o., že predajom predmetného pozemku nedôjde k zamedzeniu prístupu 

na ich nehnuteľnosti. Komisia odporúča cenu 40€/m2, v zmysle IS-80 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 

 

číslo: 204/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti EL Corp, s. r. o., so sídlom 972 26  Rudnianska Lehota č. 45, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemkov,  parcely registra C KN č.  2072/6, 
ostatné plochy s výmerou 375 m2, č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2, č. 2072/1, 
ostatné plochy s výmerou 6 765 m2,    spolu v rozsahu výmery 238 m2,  na vybudovanie 



7 parkovacích miest s vjazdom  so závorou pre pacientov RYANT kliniky. Pozemky sa 
nachádzajú na Ul. M. Mišíka, oproti katastrálnemu odboru Okresného úradu v Prievidzi. 
Vo svojej žiadosti píšu, že po vybudovaní parkoviska by vrátili mestu 5 parkovacích 
miest, ktoré majú v užívaní.  

 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti EL Corp, s. r. o., so sídlom 972 26  Rudnianska Lehota č. 

45, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemkov,  parcely registra C KN 

č.  2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2, č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 

m2, č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6 765 m2,    spolu v rozsahu výmery 238 

m2,  na vybudovanie 7 parkovacích miest s vjazdom  so závorou pre pacientov RYANT 

kliniky.  

Komisia odporúča preveriť, či spoločnosť EL Corp, s. r. o., odkúpila od spoločnosti 

Geoslužba, v.o.s. spevnené plochy, na ktorých má vyznačených 5 parkovacích miest 

dopravným značením. 

 

číslo: 205/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 
 

Žiadosť spoločnosti SCHENER s. r. o. so sídlom Kubranská 67/102, 911 01 Trenčín, 
o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5258/19  
a časti  pozemkov parcely registra C KN č. 5258/13, C KN č. 5258/21, C KN č. 5258/18, 
C KN č. 5258/20 spoločne v rozsahu výmery 2 700 m2, na účel výstavby čerpacej 
stanice. Pozemky sa nachádzajú na Športovej ulici.  
 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti SCHENER s. r. o. so sídlom Kubranská 67/102, 911 01 

Trenčín, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 

5258/19  a časti  pozemkov parcely registra C KN č. 5258/13, C KN č. 5258/21, C KN 

č. 5258/18, C KN č. 5258/20, spoločne v rozsahu výmery 2 700 m2, na účel výstavby 

čerpacej stanice. 

 

číslo: 206/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

požiadavku VVO č. 1 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Staničnej ulici 

v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C-KN č. 1184/1, zastavané plocha 

a nádvorie, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu výmery podľa 

skutočného zamerania GP,  za účelom doriešenia rozšírenia verejného osvetlenia.  

II. odporúča MsZ 

schváliť požiadavku VVO č. 1 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na 

Staničnej ulici v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C-KN č. 1184/1, 

zastavané plocha a nádvorie, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu 



výmery podľa skutočného zamerania GP,  za účelom doriešenia rozšírenia 

verejného osvetlenia.  

 

číslo: 207/19 

komisia FMRRaPA 

I.  berie na vedomie 

požiadavku VVO č. 6 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov 
na ulici Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/4 zastavané 
plocha a nádvorie,   parcela registra C-KN č. 25/5 zastavané plocha a nádvorie, 
parcela registra E-KN č. 1170/1 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1169 orná 
pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1167/1 
orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavané plocha a nádvorie, parcela 
registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1164/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, 
parcela registra E-KN č. 1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 orná 
pôda v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania GP, za účelom 
majetkovoprávneho vyporiadania mestskej komunikácie. 

II. neodporúča MsZ 

schváliť požiadavku VVO č. 6 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, 

pozemkov na ulici Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/4 

zastavané plocha a nádvorie,   parcela registra C-KN č. 25/5 zastavané plocha 

a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1170/1 orná pôda, parcela registra E-KN č. 

1169 orná pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 orná pôda, parcela registra E-KN 

č. 1167/1 orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavané plocha a nádvorie, 

parcela registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, 

parcela registra E-KN č. 1164/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná 

pôda, parcela registra E-KN č. 1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 

orná pôda v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania GP formou kúpy, nájmu 

alebo zriadením vecného bremena. 

 

 

číslo: 208/19 

komisia FMRRaPA 

I.  berie na vedomie 

požiadavku VVO č. 6 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov 
na ulici Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/4 zastavané 
plocha a nádvorie,   parcela registra C-KN č. 25/5 zastavané plocha a nádvorie, 
parcela registra E-KN č. 1170/1 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1169 orná 
pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1167/1 
orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavané plocha a nádvorie, parcela 
registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1164/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, 
parcela registra E-KN č. 1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 orná 
pôda v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania GP, za účelom 
majetkovoprávneho vyporiadania mestskej komunikácie. 



II. odporúča MsZ 

schváliť majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod mestskú komunikáciu na ulici 

Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, formou zákonného vecného bremena. 

 

 

číslo: 209/19 

komisia FMRRaPA 

I. berie na vedomie 

žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, o predĺženie 

doby nájmu dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 39/18, predmetom ktorej je 

nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemku  na Nábrežnej ulici 

parcela registra  C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je 

umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti pozemku na 

Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6 m2, na 

ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa a časti 

pozemku na Necpalskej ceste vedľa spoločnosti Lidl, v.o.s., parcela registra  C 

KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná 

stavba vo vlastníctve žiadateľa. 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, 

o predĺženie doby nájmu dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 39/18, predmetom 

ktorej je nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemku  na Nábrežnej 

ulici parcela registra  C KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je 

umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, časti pozemku na 

Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na 

ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa a časti 

pozemku na Necpalskej ceste, vedľa spoločnosti Lidl, v.o.s.,  parcela registra  C 

KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6 m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná 

stavba vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD 

         predseda komisie FMRRaPA 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Mikulášiková 



Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA 

zo dňa 16.10.2019 

 

číslo uznesenia: 193 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  7 

Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 
 

 

číslo uznesenia: 194 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  7 

Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



číslo uznesenia: 195 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZDRŽALA 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  7 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 1 

 

 

číslo uznesenia: 196 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   PROTI 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní:  7 

Hlasovanie: Za: 0 Proti:7       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 197 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 



číslo uznesenia: 198 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 199 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZDRŽAL 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZDRŽAL 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  ZDRŽAL 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 1 Proti: 1       Zdržal sa: 4 

 

číslo uznesenia: 200 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 



 

číslo uznesenia: 201 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 202 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 203 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 



číslo uznesenia: 204 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6      Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 205 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6      Zdržal sa:  0 

 

 

číslo uznesenia: 206 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  ZA 

9 Ing. Marián Bielický  ZA 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0      Zdržal sa:  0 

 



číslo uznesenia: 207 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZDRŽAL 

7 Bc. Viera Ďurčeková --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti: 5      Zdržal sa: 1 

 

číslo uznesenia: 208 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    ZA 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Renáta Úradníčková    --- 

6 Július Urík     ZDRŽAL 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak ZA 

9 Ing. Marián Bielický ZA 
Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0      Zdržal sa: 1 

 

číslo uznesenia: 209 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. PROTI 

2 JUDr. Petra Hajšelová    PROTI 

3 Katarína Čičmancová   --- 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Renáta Úradníčková   --- 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková  --- 

8 Ing. Milan Simušiak  PROTI 

9 Ing. Marián Bielický  PROTI 
Prítomní:  6 

Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6     Zdržal sa: 0  

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD 

         predseda komisie FMRRaPA 



Prezenčná listina
zo zasadnutia komisie FMRRaPA

zo dňa 16.10.2019

Začiatok: 7.30 hod.
Ukončenie: II );0 Md. 

Členovia komisie:

Meno, Priezvisko 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. .

Príchod Odchod Podpis 

1-30 lf-Jo .............. . ............. 

J-)() l;· 30 /1 .............. . ............... 

/.30 II sa .............. . ............. 

1-3~ II·j() .............. . ............. 

JUDr. Petra Hajšelová

Katarína Čičrnancová

Helena Dadíková

Ing. Renáta Úradníčková

Július Urík 130 l;. Jo 

Bc. Viera Ďurčeková ............... 

Ing. Milan Sirnušiak
}l-jo /1-Jo .............. 

1~.3oé_ Ing. Marián Bielický

Zapisovateľka:

Ing. Martina Mikulášiková j-JO 1/-30 



Prizvaní:

Meno, Priezvisko Podpis 

Ing. Lenka Pánisová

Mgr. Alojz Vlčko

Mgr. Beata Révayová

Ing. Erika Vašková

Ing. Natália Topáková

Ľubica Burešová

Verejnosť:

Meno, Priezvisk!!- __ 
/2 ,. C' tt Ci- /Id -h vt t?/- ................................................... 

1410' ~- VI Q_[~......... ~ .. (",. ' . 


