
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 29. 04. 2019 

od 84 - 118 

 

84. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018  

85. Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v roku 2019 

86. Správa ZpS o plnení rozpočtu k 31. 12. 2018  

87. I. zmena rozpočtu ZpS v roku 2019 

88. Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej zmluvy 

89. Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO 

90. Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení 

VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017 

91. Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2018 

92. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č- 3/2018 o určení výšky dotácie na dieťa... 

93. Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza 

94. Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

95. Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza 

96. Záverečný účet mesta Prievidza k 31.12.2018 

97. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 

98. Ing. Zoltán Baláž a Ing. Eva Balážová, Prievidza, v zast. Ing. S. Cifrík – žiadosť 

o rozšírenie VB o plynovú prípojku 

99. Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie 

IS – elektrická a vodovodná prípojky pre novostavbu RD 

100. Pavol Reis, Prievidza – informácia PK v zmysle uznesenia FaMK č. 61/2019 a 83/2019 

101. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o kúpu pozemku 

102. BIC-TI Prievidza – návrh na vystúpenie člena zo združenia 

103. TO-MY-STA s.r.o., Kanianka – žiadosť o dodatok k nájomnej zmluve  

104. MH Invest II, s.r.o. – nájom pozemkov v Priemyselnom parku Prievidza 

105. ZUŠ Fantastic – nájom nebytových priestorov 

106. ISPA, spol. s.r.o., Bratislava – žiadosť o nájom časti pozemku 

107.  Polkoráb Jozef, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

108. PPC, a.s., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

109.  Ďurtová Mária, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

110. SZĽH Infra s.r.o. Bratislava – žiadosť o udelenie súhlasu 

111. OVS bytový dom Ciglianska cesta 6A, Prievidza – návrh na vyhlásenie OVS 

112. Seljma Iljjazi, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 

113. Soňa Janová, Prievidza – žiadosť o prehodnotenie existujúceho nájmu pozemkov 

114. Spevnené plochy na Ul. I. Bajzu – majetkovoprávne usporiadanie 

115. Ulica pod hrádkom – majetkovoprávnej usporiadanie 

116. BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

117. Ľubomír Šovčík a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

118. Kubíková, Ficel, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

    

 

  

 

 

 



číslo 84/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018.  

 

II. 

odporúča MsZ 

 schváliť Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018. 

 

číslo 85/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v roku 2019. 

 

II. 

odporúča MsZ  

 schváliť Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS v roku 2019. 

 

číslo 86/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Správu ZpS o plnení rozpočtu k 31. 12. 2018. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Správu ZpS o plnení rozpočtu k 31. 12. 2018. 

 

číslo 87/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2019. 

 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť I. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2019 s pripomienkou, aby ZpS  pripravilo 

analýzu na prípadné zvýšenie odplaty klientov v ZpS, za účelom ich väčšej  finančnej 

nezávislosti. 

 

číslo 88/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej zmluvy. 



II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej 

zmluvy. 

 

číslo 89/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO. 

 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO, 

s nasledovnými pripomienkami: 

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancom a zamestnancom mesta 

a ostatným účinkujúcim na obradoch ponechať v pôvodnej výške a bez  limitu 

obradov za kalendárny rok; 

- ponechať doterajší systém odmeňovania poslancov a neposlancov. 

 

 

číslo 90/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení 

VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017. 

 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a VZN č. 157/2014 o miestnych daniach 

v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017. 

 

číslo 91/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2018. 

II. 

odporúča MsZ  

 schváliť Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2018. 

 

číslo 92/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č- 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského 

zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2019. 



II. 

odporúča MsZ  

 schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy 

a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2019. 

 

číslo 93/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza. 

 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza s nasledovnou 

pripomienkou: 

V bode 3. Článok Hlasovanie výboru: 

2) v poslednej vete upraviť a doplniť text:  

Záznam o hlasovaní per rollam sa zverejňuje na webovom sídle mesta Prievidza do 

najbližšieho zasadnutia príslušného VVO. Povinnosť zverejňovania bude 

zabezpečovať kancelária prednostu. 

 

číslo 94/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 

 

číslo 95/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza. 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta 

Prievidza. 

 

 

číslo 96/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza k 31.12.2018. 



 II. 

odporúča MsZ  

 schváliť Záverečný účet mesta Prievidza k 31.12.2018. 

 

číslo 97/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019. 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019, s nasledovnými 

pripomienkami: 

Program 11 - Kultúra, podprogram 4 - Podpora kultúrnych a iných spoločenských 

aktivít, navýšiť rozpočet o 2 000 € – nákupu umeleckých diel od prievidzských autorov 

(akvizícia).   

Program 10 - Šport, podprogram 2 - Podpora športových aktivít, položka 8 - Dotácia na 

podporu projektu Zelený bicykel – znížiť rozpočet o 2 000 €. 

 

Program 1- Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 3 - Strategické plánovanie 

a projekty, položka 716 9 - Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP - v návrhu na 

odporúčanú zmenu bolo navrhnuté zníženie položky o 10 000 €. Komisia navrhuje 

zníženie položky o 6 500 €, t. z., rozpočet po I. zmene v uvedenej položke by bol vo 

výške 3 500 €. 

Vyrovnanosť rozpočtu zabezpečiť navýšením príjmovej položky – úver na financovanie 

kapitálových výdavkov v roku 2019, a to o 3 500 €.    

 

číslo 98/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť  Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, spoločne bytom Prievidza, 

Mojmírova 196/2, v zast. Ing. Slavomírom Cifríkom, trvalý pobyt Lehota pod Vtáčnikom, 

Podhradská 123/132, o  rozšírenie vecného bremena  schváleného uznesením MsZ č. 

78/18 zo dňa 26.02.2018 o plynovú prípojku, t. j.   s povinnosťou mesta Prievidza 

strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza na Ul. Na karasiny, na parcela registra C 

KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6483 m2,  parcela registra C KN č. 5305/6, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2 a parcela registra C KN č. 5298/3, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6681 m2 (po zápise GP č. 43894691-12/2018 

ako parcela registra C KN č. 5298/10 a č. 7066/81),  právo uloženia plynovej prípojky 

v predpokladanej dĺžke 3 m, pričom prípojka sa bude realizovať pretlakom popod 

komunikáciu bez narušenia jej telesa. Prípojka bude vedená medzi vodovodnou 

a kanalizačnou šachtou. Rozsah vecného bremena zostane zachovaný v zmysle 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 24.04.2018. 

 

 

 

 



II. 

odporúča MsZ  

odporúča schváliť žiadosť  Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, spoločne bytom 

Prievidza, Mojmírova 196/2, o  rozšírenie vecného bremena  právo uloženia plynovej 

prípojky v predpokladanej dĺžke 3 m, pričom prípojka sa bude realizovať pretlakom 

popod komunikáciu bez narušenia jej telesa. 

 

číslo 99/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť  Ing. Vladimíry Kielarovej  a Dalibora Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod 

hrádkom 178/24, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 

na časti pozemkov v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela 

registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2,  právo uloženia 

inžinierskych sietí - elektrickej a vodovodnej prípojky pre novostavbu rodinného domu. 

Predpokladaná dĺžka prípojok 6,25 m voda a 11,00 m elektrika. 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť  Ing. Vladimíry Kielarovej  a Dalibora Kielara, spoločne bytom 

Prievidza, Pod hrádkom 178/24, o zriadenie vecného bremena, z dôvodu nesúladu 

projektu s územným plánom. 

 

číslo 100/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Pavol Reis, Prievidza - správu právnej kancelárie mesta PD v zmysle uznesenia FaMK 
č. 61/2019 a č. 83/2019. 

 II. 

 odporúča, 

aby do času nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia č. 2.4.2-04-7762/2013/VII zo 

dňa 15.10.2015 o odstránení stavby (dopravnej stavby) vydaného mestom Prievidza 

ako stavebným úradom,  neboli zriaďované vecné bremená na parcelách vo vlastníctve 

mesta parc. CKN č. 7056/71, 7056/6, 7056/3, 7056/115 a 7056/17 v prospech 

vlastníkov pozemkov priľahlých k uvedeným parcelám ako aj vlastníkom parc. CKN č. 

7056/134, 7056/119, 7056/100, 7056/137, 7056/136, 7056/135, 7056/138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



číslo 101/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom,  
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – pozemku parc. reg. CKN č. 5314/6, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 293 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel 
majetkovoprávneho vysporiadania, a to z dôvodu, že na pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza sa nachádza obytný dom 2 x 9 b.j.  so súp. č. 3039, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľa. 
 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť žiadosť spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod 

Vtáčnikom, predaj nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – pozemku parc. reg. CKN č. 5314/6, 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 293 m2, a to za cenu podľa Pravidiel IS-80. 

 

číslo 102/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

návrh na vystúpenie mesta Prievidza, ako člena zo záujmového združenia právnických 
osôb „Podnikateľské a inovačné centrum-technologický inkubátor Prievidza“ v skratke 
BIC-TI Prievidza, so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza,  ktoré vzniklo 11.11.2003 a je 
zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Ministerstva vnútra SR. 
 
II. 

odporúča MsZ  

schváliť návrh na vystúpenie mesta Prievidza, ako člena zo záujmového združenia 

právnických osôb „Podnikateľské a inovačné centrum-technologický inkubátor 

Prievidza“ v skratke BIC-TI Prievidza, so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza. 

 

číslo 103/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, 
o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve  č. 31/18, za účelom rozšírenia predmetu 
nájmu o parcelu CKN č.  6652/1 v rozsahu výmery 175,7 m2 a parc. CKN č. 6652/44 
v rozsahu výmery 65 m2 , na ktorých majú byť umiestnené inžinierske siete. 
 
II. 

odporúča MsZ  

schváliť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, 

Kanianka,  uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve  č. 31/18, a to: 

- na ten istý predmet nájmu s novým parcelným číslom (zmena parc. CKN č.  6652/25 

na parc. CKN č. 6652/23) z dôvodu zosúladenia predmetu zmluvy s aktuálnym 

skutkovým stavom; 

- zriadiť vecné bremeno na inžinierske siete. 

 



III. 

žiada 

do zasadnutia MsR predložiť projekt inžinierskych sietí. 

 

 

číslo 104/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Mesto Prievidza ako nájomca a MH Invest II ako prenajímateľ uzatvorili dňa 01.06.2016 

Nájomnú zmluvu v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 

19.12.2017, predmetom ktorej je nájom nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich sa v 

Priemyselnom parku, v k. ú. Prievidza, za účelom zhotovenia stavby „Nové napojenie 

Priemyselnej zóny Prievidza“. 

Súčasťou stavby je aj stavba „protipovodňového valu“, ktorej prevod do majetku mesta  
nebol doposiaľ schválený. Po porealizačnom zameraní tejto stavby bolo zistené, že 
časť stavby protipovodňového valu stojí na časti pozemkov vo vlastníctve mesta: 

- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/195, ostatné plochy o výmere 1580 m2, 

- parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/198, ostatné plochy o výmere 5614 m2, 
ku ktorým uzatvorením dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve stratil MH Invest II užívacie    
právo (pôvodne boli predmetom nájmu). Preto je potrebné rozhodnúť o prenájme 
predmetných pozemkov, aby MH Invest II opakovane nadobudol užívacie právo 
k týmto pozemkom počas doby, kým bude vlastníkom tejto stavby. 

Podľa bodu 5.1.2. IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  o zámere mesta 
prenechať majetok do nájmu rozhodla primátorka mesta dňa 26.4.2019 a zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Výška nájomného je určená 
Nájomnou zmluvou v znení dodatku č 1. a č. 2 vo výške 1,-€ za celú dobu nájmu. 

             
            II. 
            neodporúča MsZ   

schváliť nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, za účelom získania 
užívacieho práva na pozemky nachádzajúce sa pod stavbou protipovodňového valu,  
z dôvodu chýbajúcich podkladov.  

  
 

číslo 105/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 200/37 Prievidza ako 

prenajímateľ a Súkromná umelecká škola Fantastic ako nájomca majú uzatvorenú 

Nájomnú zmluvu č. 9/2017, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov na účel 

činnosti Elokovaného pracoviska nájomcu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 

31.8.2019, pričom nájom bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 

6/2017. Zmluvné strany majú záujem na pokračovaní nájomného vzťahu aj po uplynutí 

tejto doby, na ktorú bol nájom schválený. Na základe uvedeného predkladáme návrh 

na schválenie nájmu predmetných nehnuteľností na obdobie ďalších 5 rokov. 

 

 

 

 

 



II. 

odporúča MsZ 

schváliť zámer prenajať nebytové priestory v Základnej škole s materskou školou, 

Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, v budove súpisné číslo 206 postavenej na 

pozemku parcela č. 6628/1 v k. ú. Prievidza vedené na LV č. 8485, a to: 

 - malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2, za 7,-€/hod; 

  - veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2, za 10,-€/hod; 

- sklad v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 , za 2,-€/týždeň;  

- sklad na prízemí budovy školy v rozsahu výmery 15 m2 , za 2,-€/týždeň 

pre Súkromnú základnú umeleckú školu Fantastic, Chrenovec – Brusno 359, za 

účelom realizácie činností nájomcu, na dobu určitú 3 roky, s tým, že za mesiace júl 

a august bude nájomca uhrádzať nájomné len za tie nebytové priestory, ktoré bude 

užívať, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa vzhľadom na tú skutočnosť, že medzi základné 

úlohy samosprávy patrí utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej 

umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu.  

 

číslo 106/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava,  

zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha 

a nádvorie v rozsahu výmery 6 m2, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej 

stavby – obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom 

okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz, a to na obdobie 5 rokov, t. j. do 31.12.2023. 

Do 31.12.2018 platili za umiestnenie reklamnej stavby daň za užívanie verejného 

priestranstva na základe vydaného rozhodnutia. 

 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 

Bratislava, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej stavby – obojstranného 

billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom okraji parkoviska pred 

poisťovňou Allianz 

   

číslo 107/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 

820, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 

2122/1, zastavaná plocha a nádvorie v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom 

sa na Námestí slobody pred OD Prior, za účelom predaja pečených gaštanov, 

vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 

01.12.2019 do 06.01.2020. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. 



 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza,  

o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza za účelom predaja pečených gaštanov, 

vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 

01.12.2019 do 06.01.2020. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. 

 

číslo 108/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 

Prievidza, IČO: 315 618 02, zastúpená: Ing. Martinom Ondrom, konateľom spoločnosti, 

o dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN 

č. 2323/103, ostatná plocha 2927 m2, evidovaná na LV č. 10652, v predpokladanej 

výmere 225 m2, za účelom využívania parkovania pre zamestnancov PPC – 18 

parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú pred budovou PPC na Košovskej ceste. 

 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 

Prievidza, zastúpená: Ing. Martinom Ondrom, konateľom spoločnosti, o dlhodobý 

nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, za účelom využívania parkovania pre 

zamestnancov PPC. 

 

číslo 109/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Márie Ďurtovej - MIRIA, so sídlom: Veľkonecpalská 925/79, Prievidza, IČO: 

34 637 494 o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra 

CKN č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5416 m2, zapísaný na LV 1, v predpokladanej 

výmere 10 m2 na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku 

v súčasnosti rekonštruovanej kaviarne, nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana č. 42.  

II. 

odporúča MsZ  

schváliť žiadosť Márie Ďurtovej - MIRIA, so sídlom: Veľkonecpalská 925/79, Prievidza, 

o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho 

sedenia pre prevádzku v súčasnosti rekonštruovanej kaviarne, nachádzajúcej sa na 

Ulici I. Bukovčana č. 42, s podmienkou súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov 

priľahlého domu.  

 

číslo 110/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 



žiadosť spoločnosti SZĽH Infra s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava,  

o udelenie súhlasu mesta Prievidza ako vlastníka stavby – Zimného štadióna 

v Prievidzi, s umiestnením kamery na ploche mestského zimného štadióna. 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť spoločnosti SZĽH Infra s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 

Bratislava,  o udelenie súhlasu mesta Prievidza ako vlastníka stavby – Zimného 

štadióna v Prievidzi, s umiestnením kamery na ploche mestského zimného štadióna. 

 

číslo 111/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

a) návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza – 

nehnuteľností stavby súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste orient. 

č.  6 a 6A  na LV č. 1 vedenej ako bytový dom a pozemku parcela reg. C KN č. 7809/23, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  1382 m²; 

b) dôvodovú správu vypracovanú SMMP, s.r.o. Prievidza. 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 

na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza – 

nehnuteľností stavby súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste orient. 

č.  6 a 6A  na LV č. 1 vedenej ako bytový dom, a to za cenu znaleckého posudku. 

 

číslo 112/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Seljmy Iljjazi,  trvalý pobyt  Andreja Hlinku 445/37, Prievidza, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 

č.  3256/8 – zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 14 m2, na účel umiestnenia 

zmrzlinového stánku na Ulici Matice slovenskej  (prechod nájmu po Hayridin Šilik). 

II. 

odporúča MsZ  

žiadosť Seljmy Iljjazi,  trvalý pobyt  Andreja Hlinku 445/37, Prievidza, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  na účel umiestnenia zmrzlinového stánku na 

Ulici Matice slovenskej  (prechod nájmu po Hayridin Šilik). 

 

číslo 113/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 



a) Výhradu Soni Janovej, trvalý pobyt Záborského 16, Prievidza,  k existencii 

nájomných vzťahov Ľubomíra Mečiara s manželkou, trvalý pobyt Záborského 18, 

Prievidza,  s mestom Prievidza, založených  Nájomnou zmluvou č. 26/16  a Nájomnou 

zmluvou č. 30/17. 

b) Informáciu  o dodržiavaní zmluvných podmienok  ohľadne  využívania 

a starostlivosti o pozemky dohodnutých  Nájomnou zmluvou č. 26/16  a Nájomnou 

zmluvou č. 30/17. 

 

číslo 114/2019 

komisia 

I. 

 berie na vedomie 

žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5075/19, ktorá je vo vlastníctve 

súkromných osôb, za účelom prepojenia existujúceho parkoviska a spevnenej plochy 

nachádzajúcich sa na Ul. J. I. Bajzu, z dôvodu plánovanej realizácie cyklotrasy. 

V súčasnosti je prístup osobných automobilov na spevnenú plochu po existujúcom 

chodníku, ktorý je v rámci projektu cyklotrasy určený iba pre peších a cyklistov. Z tohto 

dôvodu je nutné riešiť prístup osobných automobilov na spevnenú plochu cez 

existujúce parkovisko a tým plochy vzájomne prepojiť komunikáciu (plochou) 

s povrchom z asfaltobetónu. Doriešenie prepojenia uvedených plôch je podmienkou 

Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Prievidzi k stavbe „Cyklotrasa medzi 

mestami Prievidza a Bojnice“. 

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5075/19, ktorá je 

vo vlastníctve súkromných osôb, za účelom prepojenia existujúceho parkoviska 

a spevnenej plochy nachádzajúcich sa na Ul. J. I. Bajzu, z dôvodu plánovanej 

realizácie cyklotrasy. 

 

číslo 115/2019 

komisia 

I. 

 berie na vedomie 

žiadosť výboru volebného obvodu č. 7 Hradec, o majetkovoprávne usporiadanie 

nehnuteľností, časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hradec pod miestnou 

komunikáciou na Ulici pod hrádkom, zapísanú v pasporte miestnych komunikácií. Časť 

komunikácie sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta a to  parcela registra 

EKN č. 1069/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 713m2 zapísaná na LV č. 877 

a parcela registra CKN č. 623/8 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 241m2 

zapísaná na LV č. 1. Ostatná časť komunikácie je postavený na pozemkoch: 

- parcela registra EKN č. 113/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 58m2, 

zapísaná na LV č. 903 

- parcela registra EKN č. 115/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 419m2, 

zapísaná na LV č. 907 

- parcela registra EKN č. 945/1, záhrada s výmerou 84m2, zapísaná na LV č. 198 



- parcela registra EKN č. 963, trvalý trávny porast s výmerou 6m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 972, trvalý trávny porast s výmerou 11m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 975, trvalý trávny porast s výmerou 17m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 990, orná pôda s výmerou 363m2, zapísaná na LV č. 624 

- parcela registra EKN č. 102/3, ostatná plocha s výmerou 60m2, zapísaná na LV 

č. 999 

- parcela registra EKN č. 1016/4, záhrada s výmerou 25m2, zapísaná na LV č. 1002 

- parcela registra EKN č. 1016/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8m2, 

zapísaná na LV č. 1002 

- parcela registra EKN č. 1028/2, záhrada s výmerou 7m2, zapísaná na LV č.  947 

- parcela registra EKN č. 1004, orná pôda s výmerou 352m2, zapísaná na LV č.  

1001 

- parcela registra EKN č. §1017, orná pôda s výmerou 363m2, zapísaná na LV č.  

579 

- parcela registra EKN č. 1018, orná pôda s výmerou 396m2, zapísaná na LV č.  842 

- parcela registra EKN č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77m2, 

1005 

- parcela registra EKN č. 1040, trvalý trávny porast s výmerou 538m2, zapísaná na 

LV č. 862 

- parcela registra EKN č. 623/14, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 48m2, 

zapísaná na LV č. 748 

- parcela registra EKN č. 1056, trvalý trávny porast s výmerou 1215m2, zapísaná na 

LV č. 600 

- parcela registra EKN č. 622/9, trvalý trávny porast s výmerou 53m2, zapísaná na 

LV č. 454 

- parcela registra EKN č. 623/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 39m2, 

zapísaná na LV č. 1094 

- parcela registra EKN č. 623/4, zastavaná plocha nádvorie s výmerou 7m2, 

zapísaná na LV č. 1053 

- parcela registra EKN č. 1066, orná pôda s výmerou 44m2, zapísaná na LV č. 749 

- parcela registra EKN č. 623/9, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3m2, 

zapísaná na LV č. 697 

- parcela registra EKN č. 623/15, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1m2, 

zapísaná na LV č. 1053 

- parcela registra CKN č. 623/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4m2, LV 

nezaložený 

 

Túto časť cestnej komunikácie žiadajú usporiadať formou zápisu zákonného 

vecného bremena, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, nakoľko ju 

majú v pláne v budúcnosti rekonštruovať.   

 

 

 

 



II. 

odporúča MsZ  

schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, časti pozemkov: 

- parcela registra EKN č. 113/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 58m2, 

zapísaná na LV č. 903 

- parcela registra EKN č. 115/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 419m2, 

zapísaná na LV č. 907 

- parcela registra EKN č. 945/1, záhrada s výmerou 84m2, zapísaná na LV č. 198 

- parcela registra EKN č. 963, trvalý trávny porast s výmerou 6m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 972, trvalý trávny porast s výmerou 11m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 975, trvalý trávny porast s výmerou 17m2, zapísaná na LV 

č. 720 

- parcela registra EKN č. 990, orná pôda s výmerou 363m2, zapísaná na LV č. 624 

- parcela registra EKN č. 102/3, ostatná plocha s výmerou 60m2, zapísaná na LV 

č. 999 

- parcela registra EKN č. 1016/4, záhrada s výmerou 25m2, zapísaná na LV č. 1002 

- parcela registra EKN č. 1016/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8m2, 

zapísaná na LV č. 1002 

- parcela registra EKN č. 1028/2, záhrada s výmerou 7m2, zapísaná na LV č.  947 

- parcela registra EKN č. 1004, orná pôda s výmerou 352m2, zapísaná na LV č.  

1001 

- parcela registra EKN č. §1017, orná pôda s výmerou 363m2, zapísaná na LV č.  

579 

- parcela registra EKN č. 1018, orná pôda s výmerou 396m2, zapísaná na LV č.  842 

- parcela registra EKN č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77m2, 

1005 

- parcela registra EKN č. 1040, trvalý trávny porast s výmerou 538m2, zapísaná na 

LV č. 862 

- parcela registra EKN č. 623/14, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 48m2, 

zapísaná na LV č. 748 

- parcela registra EKN č. 1056, trvalý trávny porast s výmerou 1215m2, zapísaná na 

LV č. 600 

- parcela registra EKN č. 622/9, trvalý trávny porast s výmerou 53m2, zapísaná na 

LV č. 454 

- parcela registra EKN č. 623/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 39m2, 

zapísaná na LV č. 1094 

- parcela registra EKN č. 623/4, zastavaná plocha nádvorie s výmerou 7m2, 

zapísaná na LV č. 1053 

- parcela registra EKN č. 1066, orná pôda s výmerou 44m2, zapísaná na LV č. 749 

- parcela registra EKN č. 623/9, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3m2, 

zapísaná na LV č. 697 

- parcela registra EKN č. 623/15, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1m2, 

zapísaná na LV č. 1053 

- parcela registra CKN č. 623/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4m2, LV 

nezaložený 



 

nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou  na Ulici pod hrádkom v k.ú. Hradec za 

účelom opravy komunikácie, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, a to 

formou zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 

číslo 116/2019 

komisia 

I. 

 berie na vedomie 

žiadosť spol. BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. 

Prievidza, parcela registra KNC č. 4755/1, KNE 11-5060/24 časť pred p.č. 4755/8 vo 

výmere 20 m2 , za účelom priameho vstupu na nehnuteľnosť z miestneho chodníka. 

II. 

odporúča MsZ  

schváliť žiadosť spol. BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza,  kúpu časti pozemku v k. 

ú. Prievidza,  za účelom priameho vstupu na nehnuteľnosť z miestneho chodníka. 

 

číslo 117/2019 

komisia 

I. 

 berie na vedomie 

žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manž., trvalý pobyt Pod Hrádkom 181/30, Prievidza, 

o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, časť parcely registra E KN č. 849 (CKN č. 464/1), 

zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery približne 35 m2, na záhradkárske 

účely.  

II. 

neodporúča MsZ  

schváliť žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manž., trvalý pobyt Pod Hrádkom 181/30, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, na záhradkárske účely.  

  

III. 

 žiada,  

aby odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP v súčinnosti 

s komisiou pre zosuvy, vypracoval správu o dotknutých pozemkoch po úpravách. 

 

číslo 118/2019 

komisia 

I. 

 berie na vedomie 

žiadosť Ing. Martiny Kubíkovej, Róberta Ficela, trvalý pobyt Pavlovská 177/24, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, parcela registra E KN č. 849, 

zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 30 m2 , na záhradkárske účely 

s oplotením. 

 

 

 

 



II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Martiny Kubíkovej, Róberta Ficela, trvalý pobyt Pavlovská 177/24, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku v k. ú. Hradec, na záhradkárske účely s oplotením. 

 

III. 

 žiada,  

aby odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP v súčinnosti 

s komisiou pre zosuvy, vypracoval správu o dotknutých pozemkoch po úpravách.  

 

 

 

                                                                              Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                     predseda komisie  

 

 

 

 

  

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

      V Prievidzi, 02. 05. 2019   

 

 

 

 

 

 

 


