
Zoznam uznesení 
Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja 

a podnikateľských aktivít 
zo dňa 24. 11. 2015 

od 259 - 289  
 

259. Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 2018 
260. Návrh rozpočtu KaSS na rok 2016 a na roky 2017, 2018 
261. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2016, 2017, 2018 
262. Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 za rok 2014 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy 
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016 
263. Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
157/2014 o miestnych daniach  
264. Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady  
265. Plán rozvoja mesta Prievidza na roky 2016 – 2023 
266. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území 
mesta Prievidza 
267. Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov  
268. Žiadosť SMMP, s.r.o. o zvýšenie základného imania spoločnosti   
269. DSI DATA, s.r.o. Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „FTTH Prievidza sekcie A,B,C“ 
270. Vladimír Hanuska, Partizánske  
- prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena 

            - zmena uznesenia MsZ č. 261/12 zo dňa 25. 9. 2012  
            - predĺženie doby ukončenia výstavby (Kúpna zmluva č. 37/10) 

271. Ing. Mária Karpišová a manž., Prievidza – návrh na rozšírenie vecného bremena 
272. Ing. Iveta Seidlerová, Prievidza– žiadosť o rozšírenie vecného bremena - prípojka 
plynu 
273. Stanislav Veľký, Prievidza–žiadosť o zriadenie vecného bremena–právo uloženia 
inžinierskych sietí – prípojka plynu  
274. SSE Distribúcia, a.s. Žilina  
- žiadosť o zriadenie vecného bremena  - uloženia inžinierskych sietí v rámci realizácie 
stavby: „Prievidza, Hradec: zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“ 
-   návrh výšky jednorazovej odplaty podľa ZP   
275. Peter Porubský – TELSAT, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku pod 
parkovacie plochy 
276. MUDr. Silvia Hrnková, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku pod parkova- 
cie plochy 
277. Katarína Mihálková a manž., Prievidza – ponuka na predaj pozemku pod cestou 
278. Jakub Mello, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
279. Mgr. Milan Gatial, Prievidza – žiadosť o zámenu a kúpu časti pozemkov 
280. Rodina Ťapušikových, Prievidza – žiadosť o zníženie kúpnej ceny 



281. LEGARDE, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
282. VALENTTI, s.r.o. , Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
283. VIP invest, s.r.o. Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 
284. Development & Property, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu alebo zámenu časti 
pozemku 
285. Development & Property, s.r.o.,Bratislava-žiadosť o súhlas mesta s vybudovaním 
chodníka 
286. Ľudmila Slaninová, Prievidza – opakovaná ponuka na predaj pozemkov  
287. Ing. Štefan Škríp, Prievidza – žiadosť o podnájom 
288. Roman Bakus, Prievidza – zmena uznesenia MsZ č. 349/15 zo dňa 25. 8. 2015 
289. Petrovič, Drnaj, Hanák, Prievidza – žiadosť o nájom 
   

číslo: 259/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 2018 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017, 
2018 s nasledovnou pripomienkou: 
v Programe 7- Komunikácie, podprogram 2 -Výstavba miestnych komunikácií, 04.5.1 
Cestná doprava, pol. 4 - Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi – realizácia 
– znížiť rozpočet vo výške 26 500 € o 5 000 € a tieto finančné prostriedky použiť na 
vytvorenie novej akcie  v Programe 7- Komunikácie, podprogram 2 -Výstavba 
miestnych komunikácií, 04.5.1 Cestná doprava, pol. 17 – Vypracovanie PD na 
parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska + 5 000 €  
 

číslo: 260/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh rozpočtu KaSS na rok 2016 a na roky 2017, 2018 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh rozpočtu KaSS na rok 2016 a na roky 2017, 2018 
 
 

číslo: 261/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2016, 2017, 2018 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2016, 2017, 2018 
 

číslo: 262/2015 
komisia  

berie na vedomie 



Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 za rok 2014 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016 
 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 167/2015 za rok 2014 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy 
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2016 
 

číslo: 263/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 157/2014 
o miestnych daniach 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 162/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
157/2014 o miestnych daniach 
 

číslo: 264/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 168/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady, s nasledovnou pripomienkou:  
Vo vzore tlačiva pre platenie poplatku za drobný stavebný odpad (DSO) komisia 
navrhuje znížiť sadzbu poplatku za 1 kg DSO z navrhnutej čiastky 0, 052 € na 0, 015 € 
 

číslo: 265/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Plán rozvoja mesta Prievidza na roky 2016 – 2023 
odporúča MsZ 
schváliť Plán rozvoja mesta Prievidza na roky 2016 – 2023 
 

číslo: 266/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta 
Prievidza 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území 
mesta Prievidza 



 
číslo: 267/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 
 
odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 
 

číslo: 268/2015 
komisia  

berie na vedomie 
Žiadosť SMMP, s.r.o. o zvýšenie základného imania spoločnosti  
odporúča MsZ 
schváliť Žiadosť SMMP, s.r.o. o zvýšenie základného imania spoločnosti  
 

číslo: 269/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť DSI DATA, s.r.o. Námestovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „FTTH Prievidza sekcie A,B,C“ – vedenie 
elektronickej komunikačnej siete formou vzdušného vedenia 
FaMK  
nemá výhrady k umiestneniu vedenia DSI DATA, s.r.o. na stĺpoch SSE-D stojacích na 
pozemkoch mesta 
 

číslo: 270/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Vladimíra Hanusku,  trvalý pobyt  Partizánske, Horská 1311/4 

a) o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schváleného uznesením 
MsZ č. 261/12 zo dňa 25. 9. 2012, t. j.  východisková cena pre výpočet odplaty 11,20 
€/m2 , pričom odplatu uhradí  žiadateľ – vlastník pozemku parcela registra C KN 
č.  3591/335, 

b) o zmenu uznesenia MsZ č. 261/12 zo dňa 25. 9. 2012 v časti II. text ...“v prospech 
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3591/335 zast. pl. s výmerou 497 m2“, a to 
na text: „v prospech vlastníkov, resp. správcov  inžinierskych sietí“ 

c) predĺženie doby ukončenia výstavby o 3 roky, teda do 28.01.2019 (Kúpna zmluva č. 
37/10) 
 
k bodu a) 
neodporúča MsZ  



schváliť zníženie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena schváleného uznesením 
MsZ č. 261/12 zo dňa 25. 9. 2012 
 
k bodu b) 
odporúča zmenu uzn. MsZ č. 261/12 zo dňa 25. 9. 2012MsZ: text “v prospech vlastníka 
pozemku v k. ú. Prievidza parc. č. 3591/335 zast. pl. s výmerou 497 m2“,  nahradiť 
textom: „v prospech vlastníkov, resp. správcov  inžinierskych sietí“ 
 
 
k bodu c) 
odporúča MsZ  
schváliť predĺženie doby ukončenia výstavby o 18 mesiacov 

číslo: 271/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ing. Márie Karpišovej a manž., Kútovská 1/20, Prievidza, o rozšírenie vecného 
bremena na základe doloženého GP č. 196/2015 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Ing. Márie Karpišovej a manž., Kútovská 1/20, Prievidza, o rozšírenie 
vecného bremena na parc. č. 5532/183 na základe doloženého GP č. 196/2015. Výšku 
odplaty na predmetnom pozemku schváliť v zmysle platných Zásad  
IS – 80 ( minimálne ale vo výške  300 €) 

 
číslo: 272/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ing. Ivety Seidlerovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Kráľa 179/30 o rozšírenie 
vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa 26. 8. 2015, a to 
o uloženie inžinierskych sietí – prípojky plynu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou 91 
m2   a 7056/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2  v rozsahu približne 3 m2 

odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 351/14 zo dňa 26. 8. 2014 tak, že v časti II. bod a)  
sa za text ...“ – prípojky vody,“   dopĺňa text „plynu“ , s podmienkou, že prípojka 
nezasiahne do telesa cestnej komunikácie, odplata v zmysle Zásad IS-80 

 
číslo: 273/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Stanislava Veľkého,  trvalý pobyt  Prievidza, Podhorská č. 77, v zast. Ing. 
Magdalénou Hromníkovou, trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 535/8, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 



časti   pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela  registra E KN č. 
313/1, ostatné plochy s výmerou 4714  m2     právo uloženia inžinierskych sietí – STL 
pripojovací plynovod SO 01 k pozemku parc. č. 351/1 a k existujúcemu rodinnému 
domu na parc. č. 351/2 (súpis. č. 398), predpokladaný rozsah vecného bremena 3 m + 
ochranné pásmo 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Stanislava Veľkého,  trvalý pobyt  Prievidza, Podhorská č. 77, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela  registra E KN 
č. 313/1, ostatné plochy s výmerou 4714  m2     právo uloženia inžinierskych sietí, a to 
za odplatu v zmysle platných Zásad IS-80 

 

číslo: 274/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť  spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, 
Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 
strpieť na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Hradec 

-  parcela registra C KN č. 53/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 89 m2 
(predpokladaný rozsah výmere 10 m2),  

- parcela registra C KN č. 109/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 
m2  (predpokladaný rozsah  220 m2),  

- parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 
m2  (predpokladaný rozsah 4 m2),   

- parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 632 
m2  (predpokladaný rozsah 40 m2),  

- parcela registra E KN č. 110/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 687 
m2  (predpokladaný rozsah 240 m2),  

- parcela registra E KN č. 1166, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2515 
m2  (predpokladaný rozsah 340 m2),   

- parcela registra E KN č. 1226/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 515 
m2  (predpokladaný rozsah o predpokladanej výmere 82 m2),  

v celkovom predpokladanom rozsahu 936 m2, uloženie inžinierskych sietí - 
vybudovanie zahustenia distribučnej trafostanice pre novú investičnú bytovú výstavbu 
a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia v rámci realizácie stavby 
„Prievidza, Hradec:   zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“, pričom SSE-D navrhuje 



stanovenie výšky jednorazovej odplaty v zmysle  znaleckého posudku, ktorý zabezpečí  
spolu s porealizačným  geometrickým plánom s vyznačením rozsahu vecného bremena 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom 
v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena, a to za odplatu v zmysle 
platných Zásad – IS 80 s podmienkami: 

- uloženie realizovať pretlakom popod cestu; 
- uzavretie zmluvy o vecnom bremene spoločne a nerozdielne s ostatnými 

vlastníkmi pozemkov 
 
 
 
 
 
 

číslo: 275/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Petra Porubského – TELSAT, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila 33/9, Prievidza,  
o nájom časti pozemku pod parkovacie plochy v k. ú. Prievidza, parcela číslo 1932, 
v rozsahu výmery 51 m2   
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Porubského – TELSAT, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila 33/9, 
Prievidza,  o nájom časti pozemku pod parkovacie plochy v k. ú. Prievidza, parcela číslo 
1932, v rozsahu výmery 2 parkovacích miest, a to za cenu 5 €/m2/rok. Zvyšné 3 
parkovacie miesta zaradiť do CMPZ   

 
číslo: 276/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej, trvalý pobyt Svätoplukova 12/3, Prievidza, o nájom 
časti pozemku pod parkovacie plochy v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5347/1, v rozsahu 
výmery 31 m2 

odporúča MsZ 
schváliť žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej, trvalý pobyt Svätoplukova 12/3, Prievidza, 
o nájom časti pozemku pod parkovacie plochy v rozsahu výmery 31 m2, a to za cenu 
2,50 €/m2/rok 
 

číslo: 277/2015 
komisia  

berie na vedomie 
ponuku Kataríny Mihálkovej a manž., trvalý pobyt Poľná č. 72, Prievidza, o predaj 
pozemku pod cestou v k. ú. Prievidza, parcela číslo 1 – 31/1, v rozsahu výmery 19 m2, 
a to za cenu 1 €  



odporúča MsZ 
schváliť ponuku Kataríny Mihálkovej a manž., trvalý pobyt Poľná č. 72, Prievidza, 
o predaj pozemku pod cestou v k. ú. Prievidza, a to za cenu 1 € 
 

číslo: 278/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Na Stráňach 13, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza,  L.V. č 8196, parcela číslo 5532/60, trvalé trávne porasty v rozsahu 
výmery 1268 m2 , na záhradkárske účely  
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jakuba Mella, trvalý pobyt Na Stráňach 13, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, a to spoluvlastníckeho podielu v ½, spôsobom ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, za cenu 60 €/m2  
 

číslo: 279/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt A. Škarvana 365-4/19, Prievidza, o zámenu  
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 3602/5 v rozsahu výmery 24 m2 vo 
vlastníctve mesta za pozemok v k. ú. Prievidza, parcela číslo 3617/22 v rozsahu výmery 
2 m2  a pozemku parcela číslo 3602/9 v rozsahu výmery 5 m2 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt A. Škarvana 365-4/19, Prievidza, 
o zámenu časti pozemkov  v k. ú. Prievidza, s doplatkom za 20 €/m2 

 
číslo: 280/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusa 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, Jozefa 
Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej (rod. 
Ťapušíkovej), trvalý pobyt Ružová 101/24, Prievidza, o zníženie kúpnej 
ceny  pozemkov schválenej uzn. MsR č. 467/15 zo dňa 23. 9. 2015 vo výške 40 €/m2. 
Pozemky sa  nachádzajú  pri nehnuteľnostiach v ich vlastníctve, v k. ú. Prievidza, 
parcelné číslo 8071/2 a 8069/2 ( z parciel registra E KIN č. 512/3 a 2076/1 vedené ako 
ostatné plochy) celkom vo výmere 163 m2  
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusa 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, 
Jozefa Ťapušíka, trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Dariny Králikovej (rod. 
Ťapušíkovej), trvalý pobyt Ružová 101/24, Prievidza, o zníženie kúpnej 
ceny  pozemkov schválenej uzn. MsR č. 467/15 zo dňa 23. 9. 2015 z ceny 40 €/m2, a to 
za cenu 25 €/m2 po skutočnom zameraní pozemkov 

  
číslo: 281/2015 



komisia  
berie na vedomie 
žiadosť spol. LEGARDE, s.r.o., so sídlom Hasičská 1, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely č. 370/20, 8119/28, 542/24, 370/4 v rozsahu 
výmery 7 000 m2 , na účel vybudovania logistického centra. Spoločnosť navrhuje KC 9 
€/m2, nakoľko je potrebné vynaložiť náklady na dotiahnutie IS  
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. LEGARDE, s.r.o., so sídlom Hasičská 1, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza za cenu 9 €/m2 
odporúča MsZ  
vyhlásiť OVS za cenu minimálne vo výške 15 €/m2 s tým, že sa zameria pozemok tak, 
aby neostala nevyužitá plocha  
 

číslo: 282/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. VALENTTI, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 45A, Prievidza, o kúpu časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela číslo 3978/5 a parcela číslo 3978/8, spolu v rozsahu 
výmery 200 m2, za účelom zriadenia Dizajnového štúdia spojeného s predajom nábytku 
a dekorácií 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. VALENTTI, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 45A, Prievidza, 
o kúpu časti pozemkov  
  

číslo: 283/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., so sídlom Ul. energetikov 191/17, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v zmysle  GP 166/2015, diel 1, parc. č. 4861/14, v rozsahu výmery 5 m2, 
v zmysle GP 340/2014, diel 1, parc. č. 4861/8, v rozsahu výmery 42 m2 , za účelom 
usporiadania pozemku pod stavbou   
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., so sídlom Ul. energetikov 191/17, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku 
 

číslo: 284/2015 
komisia  
berie na vedomie 
žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, o kúpu 
alebo zámenu časti pozemku, parc. č. 3983/8, v rozsahu výmery 16 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania stavby „Spevnené plochy, parkoviská, komunikácie, 
súvisiace s prekládkou chodníka a s následným bezodplatným odovzdaním 
novovybudovaného chodníka do majetku mesta Prievidza v lokalite Nábrežná ul. 
neodporúča MsZ 



schváliť žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, 
o kúpu alebo zámenu časti pozemku, komisia žiada k predmetnej žiadosti doložiť 
stanovisko VVO 
 

číslo: 285/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, o  súhlas 
mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, 
o  súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka, komisia žiada k predmetnej 
žiadosti doložiť stanovisko VVO 
 

číslo: 286/2015 
komisia  

berie na vedomie 
opakovanú ponuku p.  Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Bottova 44/4, Prievidza,     ktorá 
ponúka na predaj pozemky v k. ú. Prievidza, parcela číslo 688/1 a parcela číslo 690, 
spolu v rozsahu výmery 369 m2  , ktoré sú užívané mestom ako verejná zeleň. MsZ v r. 
2014 schválilo žiadateľke kúpnu cenu 5 €/m2, pričom vlastníčka pozemkov s touto 
kúpnou cenou nesúhlasí a žiada kúpnu cenu 12 €/m2 

neodporúča MsZ 
schváliť opakovanú ponuku p.  Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt Bottova 44/4, 
Prievidza, ktorá ponúka na predaj pozemky za kúpnu cenu 12 €/m2 
 

číslo: 287/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Ing. Štefana Škrípa, Klinčekova 813/23, Prievidza, o podnájom časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela číslo 5776/2, v rozsahu výmery 407 m2 
odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Štefana Škrípa, Klinčekova 813/23, Prievidza, o podnájom časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, s podmienkou uzavretia dodatku k NZ s urbárom, na základe 
GP vypracovaného na tento účel, za cenu 1 €  

 

číslo: 288/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Francisciho ul., 17/4, Prievidza, o zmenu 
uznesenia MsZ č. 349/15 zo dňa 25. 8. 2015 a stanoviť rovnakú cenu v podnájomnej 
zmluve tretej osobe 
odporúča MsZ 



schváliť žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Francisciho ul., 17/4, Prievidza, 
s podmienkou uzavretia dodatku k NZ s urbárom, na základe GP vypracovaného na 
tento účel, za cenu 1 €  

 
číslo: 289/2015 
komisia  

berie na vedomie 
žiadosť Borisa Petroviča, Krajná ulica 20/1, Prievidza, Dušana Drnaja a Jany Drnajovej, 
Krajná ulica 20/5, Prievidza a Martina Hanáka a Paulíny Hanákovej, Krajná ulica 20/3, 
Prievidza, o nájom alebo predaj časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 30 
v rozsahu výmery 18 m2, za účelom prístavby terasy pred bytovým domom z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Borisa Petroviča, Krajná ulica 20/1, Prievidza, Dušana Drnaja a Jany 
Drnajovej, Krajná ulica 20/5, Prievidza a Martina Hanáka a Paulíny Hanákovej, Krajná 
ulica 20/3, Prievidza, o nájom alebo predaj časti pozemku 
 

 

                                                                               JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                        predseda komisie 

                   Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková                                                    
                                 V Prievidzi,  26. 11. 2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


