
Zoznam uznesení 

Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít 

zo dňa 17.06.2015 

od 146 – 173 

 

146. Návrh IS č. 83 o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

v meste Prievidza 

147. Návrh Doplnku k VZN č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Prievidza 

148. Výročná správa o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia za rok 2014 

149. Štatút neziskovej organizácie Harmónia 

150. Návrh VZN mesta č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta č. 126/2012 o podmienkach 

organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta 

151. Návrh IS č. 82 Symboly mesta Prievidza a ich používanie 

152. Návrh VZN mesta Prievidza č. 163/15 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odovzdávania odpadových vôd a zneškodnení obsahu žúmp  

153. Výročná správa TIK, n.o. za rok 2014 

154. Žiadosť Mestskej organizácie- Slovenského rybárskeho zväzu o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2015 

155. Žiadosť p. Anny Österreicherovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – uloženia 

inžinierskych sietí  - plynová prípojka 

156. Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

IS a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

,,Prievidza-Gazdovská-rozšírenie NNK pre 2x12 b.j. Bytový dom č. 2 TO-MY-STAV”, odplata 

podľa ZP 

157. Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o prehodnotenie odplaty za zriadenie vecného 

bremena sch. Uzn. MsZ č. 381/12 zo dňa 11.12.2012 ( NN prípojka pre 2x10 b.j. LICITOR) 

158. Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

IS-NN kábla ,,Prievidza-Riečna: Zahustenie TS pre IBV FACEHOME – II. etapa” 

159. Žiadosť p. Petra Ulbrika, pekáreň ZLATÝ KLAS, Prievidza o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia IS – vodovodná prípojka 

160. Žiadosť p. Michala Poliaka a Janky Poliakovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS – elektrická prípojka 

161. Žiadosť p. Hany Pauleovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – 

elektrická, vodovodná a plynová prípojka 

162. Žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o., Prievidza o majetko-právne vyporiadanie formou zriadenia 

vecného bremena 

163. Žiadosť p. Jozefa Mokráňa a manželky, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

IS- vodovodná prípojka 

164. Žiadosť p. Márie Drozdovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – 

vodovodná prípojka 

165. Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s. o prehodnotenie uznesení schválených vecných 

bremien – výška odplaty  

166. Žiadosť p. Františka Hrica a manželky, Pravenec o kúpu časti pozemku 

167. Žiadosť p. Romana Borovičku o kúpu časti pozemku 



168. Žiadosť Európskeho investičného centra, Prievidza o kúpu bytového domu Falešníka 14 a bytov 

vo vlastníctve mesta 

169. Žiadosť p. Ondreja Sokola o zámenu pozemkov 

170. Žiadosť p. Ladislava Mokrého a manželky, Prievidza o nájom pozemku 

171. Žiadosť spoločnosti BA COM spol. s.r.o., Prievidza o nájom časti pozemku  

172. Žiadosť p. Petra Bagina a Vladimíra Marka, Prievidza o nájom časti pozemku 

173. Žiadosť spoločnosti TSMPD s r.o., o rozšírenie parkovacích miest v CMPZ 

 

číslo: 146/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Návrh IS č. 83 o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v meste Prievidza. 

 odporúča MsZ 

  schváliť Návrh IS č. 83 o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti v meste Prievidza, bez pripomienok 

 

číslo: 147/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Návrh Doplnku k VZN č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Prievidza. 

 odporúča MsZ 

  schváliť Návrh Doplnku k VZN č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Prievidza, bez pripomienok 

 

číslo: 148/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

 Výročnú správu o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia za rok 2014. 

 odporúča MsZ 

 schváliť Výročnú správu o činnosti a hospodárení n.o. Harmónia za rok 2014 

 

číslo: 149/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Štatút neziskovej organizácie Harmónia n.o. 

 odporúča MsZ 

  schváliť Štatút neziskovej organizácie Harmónia n.o. 

 

číslo: 150/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

 Návrh VZN mesta č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta č. 126/2012 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov 

mesta. 

  

 



 

            odporúča MsZ 

 schváliť Návrh VZN mesta č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta č. 126/2012 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov 

mesta 

 

číslo: 151/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

         Návrh IS č. 82 Symboly mesta Prievidza a ich používanie. 

  odporúča MsZ 

            schváliť Návrh IS č. 82 Symboly mesta Prievidza a ich používanie 

 

číslo: 152/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Návrh VZN mesta Prievidza č. 163/15 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odovzdávania odpadových vôd a zneškodnení obsahu žúmp. 

 odporúča MsZ 

 schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 163/15 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odovzdávania odpadových vôd a zneškodnení obsahu žúmp 

  s pripomienkou vypustiť článok 5  

 

číslo: 153/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

         Výročnú správu TIK, n.o. za rok 2014. 

 odporúča MsZ 

  schváliť Výročnú správu TIK, n.o. za rok 2014 

Žiada podať informáciu v prípade ak mesto Bojnice nezriadi Turisticko-informačnú kanceláriu. 

 

číslo: 154/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť Mestskej organizácie - Slovenského rybárskeho zväzu o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015. 

 odporúča  

  schváliť žiadosť Mestskej organizácie - Slovenského rybárskeho zväzu o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 vo výške 4 000 € v dvoch splátkach 

  odporúča  

  schváliť požiadavku v II. úprave rozpočtu mesta Prievidza. 

 

číslo: 155/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Anny Österreicherovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – uloženia 

inžinierskych sietí  - plynová prípojka. 

  



            odporúča MsZ 

 schváliť žiadosť p. Anny Österreicherovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – 

uloženia inžinierskych sietí  - plynová prípojka, bez zásahu do telesa miestnej 

komunikácie, odplata podľa Zásad. 

 

číslo: 156/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie 

inžinierskych sietí ,,Prievidza-Gazdovská-rozšírenie NNK pre 2x12 b.j. Bytový dom č. 2 

TO-MY-STAV”, odplata podľa ZP 

 odporúča MsZ 

              schváliť žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia IS a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie 

inžinierskych sietí ,,Prievidza-Gazdovská-rozšírenie NNK pre 2x12 b.j. Bytový dom č. 2 

TO-MY-STAV”, s výnimkou podľa Zásad a to ako bezodplatné vecné bremeno 

vzhľadom k tomu, že ide o investíciu pre potreby mesta 

  

číslo: 157/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

                     Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina o prehodnotenie odplaty za zriadenie 

vecného bremena sch. Uzn. MsZ č. 381/12 zo dňa 11.12.2012 ( NN prípojka pre 2x10 b.j. 

LICITOR) 

 odporúča MsZ 

          schváliť navrhovanú zmenu uznesenia MsZ č. 381/12 zo dňa 11.12.2012, to znamená: 

- cena bude stanovená znaleckým posudkom (všeobecná hodnota vecného bremena)    

     dotknutých pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza 

- parcely č.  6652/1, č. 6652/22, č. 6652/25 a  č. 6652/123 sa nahrádzajú parcelami č.   
    6652/1, č. 6652/36, č. 6652/25 č. 6652/123 (podľa doloženého GP) 

 

číslo: 158/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

 Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou SLENER, 

s.r.o., o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS-NN kábla ,,Prievidza-Riečna: 

Zahustenie TS pre IBV FACEHOME – II. etapa” 

 odporúča MsZ 

 schváliť žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina v zastúpení spoločnosťou 

SLENER, s.r.o., o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS-NN kábla ,,Prievidza-

Riečna: Zahustenie TS pre IBV FACEHOME – II. etapa”, pretlakom popod miestnu 

komunikáciu a chodník, za cenu podľa znaleckého posudku  

 odporúča MsZ 

                    schváliť žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s., Žilina v zastúpení spoločnosťou 

SLENER, s.r.o., o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS-NN kábla ,,Prievidza-

Riečna: Zahustenie TS pre IBV FACEHOME – II. etapa”, so záväzkom na 5. ročnú 



záruku a povinnosti prípadnej prekládky zabezpečenej SSE- Distribúciou a.s z dôvodu 

verejného záujmu, alebo záujmu mesta Prievidza  

číslo: 159/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

         Žiadosť p. Petra Ulbrika, pekáreň ZLATÝ KLAS, Prievidza o zriadenie vecného bremena   

                   – právo uloženia IS – vodovodná prípojka 

           odporúča MsZ 

        schváliť žiadosť p. Petra Ulbrika, pekáreň ZLATÝ KLAS, Prievidza o zriadenie     

                    vecného bremena – právo uloženia IS – vodovodná prípojka, odplata podľa platných   

                  Zásad 

 

číslo: 160/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Michala Poliaka a Janky Poliakovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia IS – elektrická prípojka 

 odporúča MsZ 

  schváliť žiadosť p. Michala Poliaka a Janky Poliakovej, Prievidza o zriadenie vecného 

bremena – právo uloženia IS – elektrická prípojka, odplata podľa platných Zásad 

 

číslo: 161/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Hany Pauleovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – 

elektrická, vodovodná a plynová prípojka 

 odporúča MsZ 

  schváliť žiadosť p. Hany Pauleovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS – elektrická, vodovodná a plynová prípojka, odplata podľa platných Zásad 

 

číslo: 162/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o., Prievidza o majetko-právne vyporiadanie formou 

zriadenia vecného bremena 

 odporúča MsZ 

  schváliť žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o., Prievidza o majetko-právne vyporiadanie 

formou zriadenia bezodplatného vecného bremena v prospech mesta Prievidza 

 

číslo: 163/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Jozefa Mokráňa a manželky, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS- vodovodná prípojka 

 odporúča MsZ 

schváliť žiadosť p. Jozefa Mokráňa a manželky, Prievidza o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia IS- vodovodná prípojka, odplata podľa platných Zásad 

   



číslo: 164/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Márie Drozdovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS 

– vodovodná prípojka 

 odporúča MsZ 

  schváliť žiadosť p. Márie Drozdovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS – vodovodná prípojka, pretlakom popod miestnu komunikáciu, , odplata 

podľa platných Zásad 

 

číslo: 165/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

          Žiadosť spoločnosti SSE- Distribúcia a.s. o prehodnotenie uznesení schválených vecných   

                   bremien – výška odplaty  

 odporúča MsZ 

                     schváliť navrhovanú zmenu uznesení MsZ   

                     - uzn. MsZ č. 326/12 zo dňa 30.10.2012  

                     - uzn. MsZ č. 43/13 zo dňa 29.01.2013  

                     - uzn. MsZ č. 25/13 zo dňa 29.01.2013  

                     - uzn. MsZ č. 8/12 zo dňa 31.01.2012  

                     - uzn. MsZ č. 11/15 zo dňa 27.01.2015  

                   - uzn. MsZ č. 171/12 zo dňa 26.06.2012 v znení uzn. č. 372/12 zo dňa 30.10.2012   

                     v znení uzn. č. 425/13 zo dňa 29.10.2013  

                   - uzn. MsZ č. 384/14 zo dňa 30.09.2014 v znení uzn. č. 407/14 zo dňa 28.10.2014    

                     a v znení uzn. č. 112/15 zo dňa 31.03.2015   

 T. z. že odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Pravidiel, ale na 

základe ceny stanovenej znaleckým posudkom (stanovenie všeobecnej hodnoty vecného 

bremena), vypustí sa výška pokuty 150 € za každý deň omeškania a v prípade uznesení 

MsZ č. 8/12 zo dňa 31.01.2012  a č. 384/14 zo dňa 30.09.2014 v znení uzn. č. 407/14 zo 

dňa 28.10.2014 a v znení uzn. č. 112/15 zo dňa 31.03.2015  sa dopĺňa aj 60- mesačná 

záruka 

 

číslo: 166/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

          Žiadosť p. Františka Hrica a manželky, Pravenec, o kúpu časti pozemku k.ú. Prievidza z 

         p.č. 20/1 v rozsahu výmery 70 m² (30 m² - severná strana) a 40 m² - južná strana)                                 

                   (predmetnú časť pozemku má žiadateľ v nájme v zmysle platnej nájomnej zmluvy) 

 neodporúča MsZ 

                   schváliť žiadosť p. Františka Hrica a manželky, Pravenec, o kúpu časti pozemku k.ú.    

                     Prievidza z p.č. 20/1 v rozsahu výmery 70 m² (30 m² - severná strana) a 40 m² - južná  

         strana) 

 

 

 

 

 



číslo: 167/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť p. Romana Borovičku, o kúpu časti pozemku p.č. 3977/6 v rozsahu výmery 80-

130 m² za účelom rozšírenia detského ihriska 

  neodporúča MsZ 

  schváliť žiadosť p. Romana Borovičku o kúpu časti pozemku p.č. 3977/6 v rozsahu 

výmery 80-130 m² za účelom rozšírenia detského ihriska 

 

číslo: 168/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

  Žiadosť Európskeho investičného družstva, Prievidza, o kúpu bytového domu Falešníka 

14 a bytov vo vlastníctve mesta 

  odporúča MsZ 

        schváliť prevod nehnuteľného majetku mesta formou  OVS a to:  

Byty, ako aj celý bytový dom sú v zlom technickom stave, vyžadujú sústavné náklady na 

opravu. Zároveň z dôvodu existencie rôznorodých užívateľských vzťahov k jednotlivým 

bytom, je potrebné riešiť situáciu komplexne a preto navrhujeme: 

a) byty, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva na dobu neurčitú ponúknuť na predaj 

súčasným nájomcom podľa ustanovení zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov 

b)  byty, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú ponúknuť na predaj súčasným 

nájomcom podľa ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa za cenu určenú podľa znaleckého posudku za obdobný byt v predmetnom 

bytovom dome zníženú o 30 % 

c) na voľné byty a tie, pri ktorých nájomcovia na dobu určitú nevyužijú možnosť ich 

odkúpenia, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, pri ktorej bude minimálna cena za predmet OVS 

predstavovať násobok počtu bytov a ich hodnoty podľa znaleckých posudkov  

číslo: 169/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

         Žiadosť p. Ondreja Sokola, o zámenu pozemkov parcela C KN 6317/21 za časť pozemku      

                    vo vlastníctve mesta v k.ú Prievidza z parcely registra C KN 7066/1 vedená na LV č. 1 

        s výmerou 112 m². 

            neodporúča MsZ 

                    schváliť žiadosť p. Ondreja Sokola, o zámenu pozemkov parcela C KN 6317/21 za časť   

                    pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. Prievidza z parcely registra C KN 7066/1 vedená na  

                    LV č. 1 s výmerou 112 m² z dôvodu precedensu vo vzťahu k ďalším žiadateľom, ktorí sú   

                  tak isto vlastníkmi pozemkov pod časťami miestnych komunikácií 

 

 

 

 



číslo: 170/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

          Žiadosť p. Ladislava Mokrého a manželky, Prievidza, o nájom pozemku parcela registra  

                   C KN č. 2869/9 o výmere 102 m² v celosti. 

  neodporúča MsZ 

          schváliť žiadosť p. Ladislava Mokrého a manželky, Prievidza, o nájom pozemku parcela    

                   registra C KN č. 2869/9 o výmere 102 m²  v celosti 

  odporúča MsZ 

  znížiť kúpnu cenu na 20 €/m², alebo navrhnúť posunutie plotu na hranicu pozemku vo 

vlastníctve žiadateľov 

 

číslo: 171/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

         Žiadosť spoločnosti BA COM spol. s r.o., Prievidza, o nájom časti pozemku parcela    

                   registra C KN č. 5345/28, o výmere 25m² v celosti. 

  odporúča MsZ 

        Členovia komisie sa vyjadria po obdržaní stanoviska VVO č. 4. 

 

číslo: 172/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

          Žiadosť p. Petra Bagina a Vladimíra Marka, Prievidza, o nájom časti pozemku parcela  

                   registra C KN č. 671/1 v rozsahu výmery približne 100 m². 

         odporúča            

                   žiadosť odložiť do doby doriešenia  uloženia sociálnych zariadení vedľa plánovanej  

                   prístupovej komunikácie 

 

číslo: 173/2015 

komisia  

 I. berie na vedomie 

          Žiadosť spoločnosti TSMPD s r.o., Prievidza, o rozšírenie parkovacích miest v CMPZ  

                     o 6 parkovacích miest na Nábr. sv. Cyrila o výmere 64,8 m² a 108 parkovacích miest na    

                   Dlhej ulici o výmere 1404 m² do nájmu pre TSMPD s r.o.  

                   odporúča MsZ 

            schváliť žiadosť spoločnosti TSMPD s r.o., Prievidza, o rozšírenie parkovacích miest        

                    v CMPZ o 6 parkovacích miest na Nábr. sv. Cyrila o výmere 64,8 m² a 108 parkovacích     

                  miest na Dlhej ulici o výmere 1404 m² do nájmu pre TSMPD s r.o. za podmienok: 

        a, nájomné vo výške 10 €/rok/1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú so 6-mesačnou  

       výpovednou lehotou 

        b, informáciu, že zámer prenechať do nájmu parkovacie miesta bol dňa 15.06.2015  

                   zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza          

 

       

Zapísala: Ing. Lucia Dujničová                                                    JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

V Prievidzi 17.06.2015                                                        predseda komisie                       

 



 


