
Zoznam uznesení FaMK 

zo dňa 08. 01. 2019 

1 – 23 

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

2. Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2016 – 2020 

3. Žiadosť o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 

4. Ing. Ján Hanzel HAL, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB  - uloženie IS 

5. Ing. Jozef Hianik, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS a právo trvalého 

prístupu za účelom opráv a rekonštrukcie a právo prechodu pešo a prejazdu 

motorovým vozidlom 

6. Glevitzký a spol. – žiadosť o súhlas s právom umiestnenia systému odvodnenia 

dažďových vôd 

7. SSD, a.s. Žilina – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – NN zemného káblového 

vedenia a osadenia PRIS skrinky (stavba 11545 – Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie 

NNK) 

8. SSD, a.s. Žilina – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS, právo trvalého prístupu za 

účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcia so vstupom na pozemok v ktoromkoľvek 

čase a ročnom období (stavba 11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK 

9. Slovak Telekom, a.s. Bratislava – stanovisko spoločnosti Slovak Telekom k Výzve na 

zaplatenie zmluvnej pokuty zo dňa 08. 11. 2018 

10. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – 

prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky a právo trvalého prístupu za účelom 

údržby, opráv, rekonštrukcie 

11. Tonhajzer Tibor, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – el. prípojky v k. ú. Prievidza 

12. Prodex s.r.o. BA – žiadosť o udelenie súhlasu vlastníka pozemkov, k. ú. Prievidza 

13. Spevnené plochy na Ul. J. I. Bajzu, Prievidza – žiadosť o MPV 

14. Nižo s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku, prechod nájmu 

15. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – žiadosť o nájom časti pozemku 

16. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom – ponuka na odovzdanie spevnených plôch 

a prístupovej komunikácie do majetku mesta 

17. Mgr. Daniel Rovný, Liešťany – žiadosť o zámenu pozemkov 

18. Martin Stašjak a manž., Prievidza – žiadosť o umožnenie zaplatiť  kúpnu cenu za 

pozemok formou splátkového kalendára 

19. Jozef Čičmanec, Prievidza – ponuka na predaj pozemku mestu 

20. Aeroklub letisko Prievidza, o.z., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

21. Ing. Ivan Magdolen a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

22. Ing. Vieroslava Dubovanová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

23. Milan Krajčík a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

číslo 1/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

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

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. SMMP, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania 



číslo 2/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2016 – 2020 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2016 – 2020 

 

číslo 3/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Magdolenovej, PhD., Na Karasiny 64, Prievidza a ďalší obyvatelia 

ulíc Na  karasiny, Dubová a priľahlých ulíc na sídlisku Sever o zrušenie uznesenia 

MsZ č. 292/18 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Magdolenovej, PhD., Na karasiny 64, Prievidza a ďalší 

obyvatelia ulíc Na  karasiny, Dubová a priľahlých ulíc na sídlisku Sever o zrušenie 

uznesenia MsZ č. 292/18 

 

 

číslo 4/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jána Hanzela HAL, miesto podnikania Prievidza, Nová 7, o zriadenie 

vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. 

Prievidza (Vápenická ulica), parcela registra C KN č. 3585/16, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 67 m2, parcela registra C KN č. 3551/10, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 14 m2, parcela registra C KN č. 3551/13, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 251 m2 a parcela registra C KN č. 3551/118, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 11 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky 

k plánovanej administratívnej budove, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena 

je 50 m + ochranné pásmo 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jána Hanzela HAL, miesto podnikania Prievidza, Nová 7,  

o zriadenie vecného bremena, a to za cenu v zmysle platných Zásad 

 

 

číslo 5/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 



žiadosť Ing. Jozefa Hianika, trvalý pobyt Prievidza, Makovického 497/24, o zriadenie 

vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. 

Prievidza (Ul. Na karasiny), parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 

6483 m2  a parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou 91 m2 a parcela 

registra C KN č. 7056/71,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2  právo 

uloženia inžinierskych sietí vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej prípojky a právo 

trvalého prístupu za účelom ich údržby, opráv a rekonštrukcie a právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom. Rozsah vecného bremena je 45 m2. 

b) informáciu, že žiadateľ doložil kópiu Geometrického plánu č. 208-27/2015, ktorý 

vyhotovila spoločnosť GEODÉZIA Žilina, a. s. dňa 21.10.2015, na zriadenie vecného 

bremena (uloženie inžinierskych sietí, prechodu pešo a autom,  rozsah vecného 

bremena je 45 m2) 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jozefa Hianika, trvalý pobyt Prievidza, Makovického 497/24, 

o zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej prípojky a právo trvalého prístupu za účelom ich údržby, 

opráv a rekonštrukcie, a to za cenu v zmysle platných Zásad 

 III. 

neodporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 

vozidlom 

 IV.  

 odporúča 

právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej 

plochy riešiť záväzkovo-právnym vzťahom 

 

číslo 6/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Miroslava Došeka a Mgr. Dáši Došekovej, spoločne bytom Prievidza, 

Bazová 692/17, Ing. Edmunda Glevitzkého a Ing. Danice Glevitzkej, spoločne bytom 

Prievidza, Bazová 712/20, Ing. Romana Remiša a Ivety Remišovej, spoločne bytom 

Prievidza, Lúčna 22/18, MUDr. Igora Honka a MUDr. Jeleny Honkovej, spoločne 

bytom Liptovský Mikuláš, Žiar 156,   

- o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov v k. ú. Prievidza (Bazová ulica), parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda 

s výmerou 6483 m2  a parcela registra C KN č. 7066/16, orná pôda s výmerou 261 m2, 

právo umiestnenia systému odvedenia dažďových vôd na časti pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza v zhode s platným stavebným povolením č. OÚ-PD-

OSZP-Z 2013-00053 

- bezodplatné vecné bremeno z dôvodu vysokých investičných nárokov na stavbu 

komunikácie, chodníka a vodnej stavby a v zhode s pôvodnou zmluvou 

Predpokladaný rozsah vecného bremena je 14,52 m2. 



  

II. 

 odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle platných Zásad  s podmienkou, že do 

budúcna oprávnený z VB umožní napojenie na vybudovanie dažďovej kanalizácie 

v prospech tretích osôb 

 

číslo 7/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, v zastúpení spoločnosťou EPM TRADE s.r.o., so sídlom Jaseňová 

34 Žiline, Nanterská 1682/1, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza 

- parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2429 m2 (predpokladaný 

záber 4 m2) 

- parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4121 m2 (predpokladaný 

záber 24 m2) 

právo uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového vedenia, osadenie  PRIS 

skrinky  k stavbe „11545 – Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie NNK“ (t. j. rozšírenie 

NN distribučnej siete pre nové odberné miesta), a to formou riadeného pretlaku, 

pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 28 m2. 

Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 397/18 zo dňa 

24.09.2018 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8,  o zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí – 

zemného káblového vedenia, osadenie  PRIS skrinky  k stavbe „11545 – Prievidza – 

Areál VÚP – Rozšírenie NNK“ , a to v zmysle Memoranda o spolupráci 

 

číslo 8/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK, s.r.o., so sídlom 

Štefanov nad Oravou 131, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 

Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza  

- parcela registra C KN č. 3946/58, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1271 m2 

(predpokladaný záber 348 m2) 

- parcela registra C KN č. 3946/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m2 

(predpokladaný záber 6 m2) 



právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným 

pásmam, právo prístupu za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na 

pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období  na stavbu „11008 – Prievidza – Ul. 

Átriová– Rozšírenie NNK“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 354 

m2. 

Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 396/18 zo dňa 

24.09.2018. 

II.  

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri 

Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena právo umiestnenia a uloženia 

inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, právo prístupu za 

účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok v ktoromkoľvek 

čase a ročnom období  na stavbu „11008 – Prievidza – Ul. Átriová– Rozšírenie NNK“, 

a to pretlakom popod komunikáciu, pričom spoločnosť Stredoslovenská distribučná, 

a. s., zabezpečí obnovu chodníka v celej šírke  

 

číslo 9/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

stanovisko spol. Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28 

a vyjadrenie spoločnosti DSI DATA s.r.o., so sídlom v Námestove, Nám. a. Bernláka 

377,  k Výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty zo dňa 08. 11. 2018      

II. 

k vyjadreniu spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo a k stanovisku spol. Slovak 

Telekom, a. s. Bratislava, k Výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, zo dňa 08. 11. 

2018, sa komisia nevyjadruje. Predseda FaMK JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

informoval členov komisie  o rokovaní so spol. Slovak Telekom, a. s., ktoré sa bude 

konať dňa 09.01.2019, pričom o jeho výsledku bude informovať na najbližšom 

zasadnutí MsR 

 

číslo 10/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom, Konečná 

ulica 1058/57, o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Ul. Na karasiny), parcela registra C KN č. 5305/6, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32289 m2 a parcela registra C KN č. 5314/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9050 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 

elektrickej, vodovodnej, plynovej a kanalizačnej prípojky a právo trvalého prístupu za 

účelom ich opráv, údržby a rekonštrukcie 

b) informáciu o doloženej pracovnej verzii  



- Geometrického plánu č. 1/2019, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza 

s.r.o. dňa 17.08.2018, na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí, s vyznačením priebehu inžinierskych sietí spolu s ochranným 

pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-4 (rozsah vecného 

bremena je 74 m2)  

- Geometrického plánu č. 45/2018, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOmark Prievidza 

s.r.o. dňa 13.06.2018, na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí, s vyznačením priebehu inžinierskych sietí spolu s ochranným 

pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 (rozsah vecného 

bremena je 89 m2) 

II.  

odporúča MsZ 

schváliť spoločnosti BOISE s.r.o., so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom, Konečná ulica 

1058/57, zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej, 

vodovodnej, plynovej a kanalizačnej prípojky, a to v zmysle platných Zásad 

 

číslo 11/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Tibora Tonhajzera, trvale bytom Dúbravská 930/5, Prievidza, o zriadenie 

vecného bremena - uloženie IS - elektrickej prípojky na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta, parcela EKN č. 1210/5 v predpokladanej dĺžke 16m k rodinnému domu na 

Kukučínovej ulici postavenému na pozemku vo vlastníctve žiadateľa,  parcela  registra 

CKN č. 1555, evidovaný na LV 2303 

II.  

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Tibora Tonhajzera, trvale bytom Dúbravská 930/5, Prievidza, 

o zriadenie vecného bremena - uloženie IS - elektrickej prípojky, pričom uloženie IS 

viesť pretlakom popod cestu, a to za cenu v zmysle platných Zásad   

 

číslo 12/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  PRODEX s.r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava,  ktorá v 

mene investora: Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava požiadala 

o vydanie súhlasu Mesto Prievidza ako vlastníka pozemkov  v k .ú. Prievidza, parcely 

registra CKN č. 4875/1 a 3796/2 (na Ulici za depom), evidované na LV 1 na realizáciu 

stavby „Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“  - 

v železničnej stanici Prievidza. V rámci uvedenej stavby bude vybudovaná nová 

transformovňa ŽSR 22/0,4 kV a nová vn prípojka 22 kV zo siete SSD, a. s. Žiadateľ 

navrhuje majetkovoprávne vysporiadanie ku kolaudácii stavby na základe skutočného 

zamerania 

II.  



navrhuje 

žiadosť spoločnosti  PRODEX s.r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava stiahnuť  

z rokovania, pričom sa stotožňuje s návrhom architekta mesta 

III. 

ukladá 

právnej kancelárii doložiť písomné stanovisko spoločnosti Prodex s.r.o. Bratislava 

k navrhovanej možnosti umiestnenia vn rozvádzača na pozemkoch ŽSR v blízkosti 

trafostanice 

 

číslo 13/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť oddelenia výstavby o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných 

pre realizáciu investičného zámeru „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – 

prepojenie parkoviska a spevnenej plochy na Ul. J. I. Bajzu“. 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 plochou s povrchom z asfaltobetónu. Navrhované 

prepojenie zasahuje do parcely C KN 5075/19 k. ú. Prievidza, LV č. 9685, ktorá je vo 

vlastníctve súkromných osôb  

II. 

 odporúča   

 osloviť majiteľov dotknutej parcely o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

 III. 

požiadať príslušný odbor o úpravu projektu cyklotrasy tak, aby bola vylúčená dotknutá 

parcela 

 IV. 

podať návrh na zápis zákonného vecného bremena k spevnenej ploche nachádzajúcej 

sa na dotknutej parcele. 

 

Členovia komisie tieto kroky odporúčajú realizovať súčasne 

 

číslo 14/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie  

žiadosť spol. Nižo s.r.o., so sídlom Malookružná 1918/4, Prievidza, o nájom 

nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 2238/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 79,31 m2, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - 

terasy pred prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na 

Pribinovom námestí v Prievidzi (prechod nájmu po nájomcovi Ing. Martine 

Dojčinovičovej)  

II.  



odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. Nižo s.r.o., so sídlom Malookružná 1918/4, Prievidza, o nájom 

nehnuteľnosti, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou 

žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na Pribinovom námestí v Prievidzi 

v rozsahu 55 m2 (prechod nájmu po nájomcovi Ing. Martine Dojčinovičovej), a to za 

cenu v zmysle platných Zásad  

 

číslo 15/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť spol. BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, 

o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 5314/1, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 287,10 m2, zapísaného na LV č. 1,  na účel 

pokračovania v nájme, nakoľko stavba nebola skolaudovaná v termíne určenej 

v nájomnej zmluve č. 19/2016 zo dňa 14.7.2016, ktorú žiadateľ užíval  na účel 

výstavby obytného domu 

II. 

odporúča MsZ 

uzatvoriť na pozemok pod bytovým domom NZ na dobu určitú 1 rok vo výške 1 € 

/rok  

 

číslo 16/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

ponuku spol. BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 

47086203, na prevod stavebných objektov, a to spevnených plôch, 12 vonkajších 

parkovacích miest a prístupovej komunikácie v rozsahu výmery 355,3 m2 

nachádzajúce sa na parc. CKN č. 5314/1 v k. ú. Prievidza, do majetku mesta Prievidza 

II.  

neodporúča MsZ 

schváliť 

bezodplatný prevod stavebných objektov do majetku mesta 

III. 

odporúča MsZ 

uzatvoriť na pozemok pod spevnenými plochami, parkovacím miestami a prístupovou 

komunikáciou NZ  na dobu určitú 5 rokov za 1 €/rok s možnou výpovednou lehotou 3 

mesiace 

 

číslo 17/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie  



žiadosť  Ing. Mgr. Daniela Rovného, trvalý pobyt  Liešťany č. 8, o zámenu  

nehnuteľností  vo vlastníctve  žiadateľa v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely 

registra C KN  č. 5061/18, ostatné plochy  v rozsahu výmery 47 m2  zapísanej na LV č. 

11489 nachádzajúcej sa za  prevádzkou reštaurácie Valhalla Pub  na Šulekovej ul. 12, 

za nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Prievidza časť pozemku z parcely č. 5061/1 

v rozsahu výmery 47 m2 zapísanej na LV č. 1 , resp. o kúpu predmetného pozemku vo 

vlastníctve mesta Prievidza na účel legalizácie stavby letnej terasy pred prevádzkou 

reštaurácie Valhalla Pub  

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Ing. Mgr. Daniela Rovného, trvalý pobyt  Liešťany č. 8, o zámenu  

nehnuteľností  vo vlastníctve  žiadateľa v k. ú. Prievidza za nehnuteľnosť vo 

vlastníctve mesta Prievidza 

 

číslo 18/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Martina Stašjaka a manželky Márie Stašjakovej, trvalý pobyt Jánošíkova 69/3, 

Prievidza, o umožnenie  splácať  svoj dlh voči mestu Prievidza vo výške 3720,64 €, 

s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy 3720,64 € za každý aj začatý deň 

omeškania počítaným od 26.04.2017 do zaplatenia, a trovy konania 223,00 €,  formou 

mesačných  splátok na základe splátkového kalendára, a to vo výške 70,00 € mesačne, 

po dobu trvania práceneschopnosti  Martina Stašjaka 

II.  

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Martina Stašjaka a manželky Márie Stašjakovej, trvalý pobyt 

Jánošíkova 69/3, Prievidza, o umožnenie  splácať  svoj dlh voči mestu Prievidza,   

formou mesačných  splátok na základe splátkového kalendára, a to vo výške 70,00 € 

mesačne, po dobu trvania práceneschopnosti  Martina Stašjaka 

III.  

odporúča, 

aby právna kancelária čo najskôr podala návrh na exekučné konanie k predmetnej 

nehnuteľnosti 

 

číslo 19/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Čičmanca,  trvalý pobyt  Ľ. Ondrejova 729/9, Prievidza, o predaj 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemku  parcela registra E KN č. 4248, orná pôda 

o výmere 604 m2, zapísaného na LV č. 6426 , k.ú. Prievidza, na účel  

majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod cestným telesom na Lehotskej ceste 

II.  

neodporúča MsZ 



schváliť žiadosť Jozefa Čičmanca,  trvalý pobyt  Ľ. Ondrejova 729/9, Prievidza, 

o predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   

 
 

číslo 20/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom Letisková 8, 971 

03  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra 

C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 3 024 m2, na účel 

bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska. Aeroklub Prievidza následne 

zabezpečí uzavretie komunikácie, zmenu dopravného značenia, oplotenie severnej 

časti letiska vrátane odkúpenej časti so zachovaním a dobudovaním prístupu pre 

záchranné zložky 

II.  

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom 

Letisková 8, 971 03  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel 

bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska, a to za cenu určenú 

znaleckým posudkom 

 

číslo 21/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ivana Magdolena  a manželky Ing. Jany Magdolenovej, PhD., spoločne 

trvalý pobyt Na karasiny č. 672/64, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza, časť  pozemku z parcely registra E KN č. 4037/101, zastavané plochy a 

nádvorie v rozsahu výmery 200 m2, na účel zriadenia prístupu k rodinnému domu. 

Pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov na adrese 

trvalého pobytu 

II.  

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Ivana Magdolena  a manželky Ing. Jany Magdolenovej, PhD., 

spoločne trvalý pobyt Na karasiny č. 672/64, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, na účel zriadenia prístupu k rodinnému domu 

 

číslo 22/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt Koncová ulica č. 154/2, 971 01 

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



KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 18 m2, na účel 

majetkovoprávneho  usporiadania oploteného pozemku. Pozemok sa nachádza vedľa  

Koncovej ulice a žiadateľka priľahlú nehnuteľnosť nadobudla kúpou, ktorá zároveň 

žiada zníženie KC na 10,00 €/m2 alebo uhradiť náklady za vypracovanie GP mestom  

 

II.  

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt Koncová ulica č. 154/2, 

971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, až po posúdení bezpečnosti 

napojenia vedľajšej cesty na Koncovú ulicu v danom úseku odborne spôsobilou 

osobou  (ODI)  

 

číslo 23/2019 

komisia 

I. 

berie na vedomie 

žiadosť Milana Krajčíka a manželky, spoločne trvalý pobyt Ul. energetikov č. 206/6, 

971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely 

registra C KN č. 3062/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 170 m2, na 

zriadenie vstupu na pozemok v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza vedľa Ul. J. 

Gramantíka 

II. 

žiada  

právnu kanceláriu doložiť stanovisko VVO a poslancov k nadobudnutiu vlastníctva  

k parcele 3062/2 alebo 3, resp. zistiť, kedy p. Považan nadobudol nehnuteľnosť. 

 

       

  

 

           

      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                            predseda komisie  

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

                V Prievidzi, 10. 01. 2019  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


