
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 26. 1. 2016 

od 1 -  25 
 

1. Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej  dochádzky v ZŠ 

2. Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
3. Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 
4. Informácia o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA 

– BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RNHB za mesto Bojnice   
5. Nebytové priestory 00. 1 – nový podchod Ul. M. slovenskej – návrh mesta na 

vyhlásenie OVS 
6. Nebytové priestory 00. 2 – nový podchod Ul. M. slovenskej - návrh mesta na vyhlásenie 

OVS 
7. Ing. Martin Bugár a Peter Bugár, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
8. Mária Havaldová, Prievidza – žiadosť o usporiadanie pozemku pod cestou formou 

nájmu 
9. Mária Havaldová, Prievidza – žiadosť o náhradu za bezdôvodné obohatenie 
10. Roman Mik, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
11. SSE – D, a.s.  Žilina – žiadosť o kúpu pozemku 
12. Development & Property, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu alebo zámenu časti 

pozemkov 
13. Development & Property, s.r.o., Bratislava – žiadosť o súhlas mesta s vybudovaním 

chodníka 
14. Jozef Laluha, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
15. Zumer Kučera, Prievidza – žiadosť o súhlas s ambulantným predajom 
16. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín –ponuka na bezodplatný prevod 

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Prievidza 
17. Marek Sluka, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky k plánovanej prístavbe rodinného domu 
18. Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza - žiadosť o zriadenie vecného 

bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – optickej telekomunikačnej prípojky 
19. SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. BBF elektro, s. r. o. – žiadosť o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – 
rekonštrukcia VNV 667/usek/3,2,1-669 usek/3,2,1“ 

20. SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. MONDEZ, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „7821 - Prievidza – rekonštrukcia 
667 usek 5, 667 usek 4 a DOTS 659“ 

21. SSE Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

22. Ing. Martin Sedlák, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 – právo uloženia IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia) 

             – právo prechodu motorovým vozidlom 
             – súhlas s vybudovaním spevnenej plochy 

23. Radovan Mečiar, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného domu 

24. Pavlína Bakaiová, Prievidza – žiadosť o zmenu schváleného vecného bremena 
25. Slovanet, a.s. Bratislava – doručený GP 



  
číslo: 1/2016 
komisia  

I. berie na vedomie  
Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej  dochádzky v ZŠ 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej  dochádzky v ZŠ 

 
číslo: 2/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

II. odporúča MsZ  
schváliť Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
 

číslo: 3/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 

II. odporúča MsZ  
schváliť Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 

 
číslo: 4/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
Informáciu o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ 
NITRA – BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RNHB za mesto Bojnice 

II. odporúča MsZ  
schváliť Informáciu o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN 
HORNÁ NITRA – BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RNHB za mesto 
Bojnice 
 

číslo: 5/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh právnej kancelárie na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 
a III/05062 -  objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 
00. 1 formou OVS. Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice 
slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. 
Nedožerského), v rozsahu  výmery 15,70 m2 (bývalá predajňa novín, časopisov, 
tabakových výrobkov...). 
Objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi s účinnosťou od 1. 4. 2015 prešiel 
do správy majetku MsÚ v Prievidzi. Do uvedeného dátumu bol v správe 
spoločnosti SMMP, s.r.o. Prievidza. Vzhľadom k tomu, že predmetné nebytové 



priestory sú dlhodobo neobsadené, právna kancelária predkladá návrh na 
vyhlásenie OVS. 

II. odporúča MsZ  
schváliť návrh právnej kancelárie na vyhlásenie OVS za najvyššiu ponuku ceny 
nájmu (€/m2) + energie (vrátane podielu nákladov na prevádzku výťahu 
a eskalátorov) 
 

číslo: 6/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh právnej kancelárie na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 
a III/05062 -  objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 
00. 2 formou OVS. Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice 
slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. 
Nedožerského), v rozsahu  výmery 15,70 m2 (bývalá predajňa doplnkového tovaru, 
suvenírov...). 
Objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi s účinnosťou od 1. 4. 2015 prešiel 
do správy majetku MsÚ v Prievidzi. Do uvedeného dátumu bol v správe 
spoločnosti SMMP, s.r.o. Prievidza. Vzhľadom k tomu, že predmetné nebytové 
priestory sú dlhodobo neobsadené, právna kancelária predkladá návrh na 
vyhlásenie OVS. 

II. odporúča MsZ  
schváliť návrh právnej kancelárie na vyhlásenie OVS za najvyššiu ponuku ceny 
nájmu (€/m2) + energie (vrátane podielu nákladov na prevádzku výťahu 
a eskalátorov) 
 

číslo: 7/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Ing. Martina a Petra Bugára, trvalý pobyt Červeňa 32, Prievidza, o nájom 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela číslo 4996/7 v rozsahu výmery 34 m2,na 
účel zriadenia terasy so záberom pozemku počas celého roka 

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Ing. Martina a Petra Bugára, trvalý pobyt Červeňa 32, Prievidza, 
o nájom časti pozemku v k. ú. Prievidza, na účel zriadenia terasy so záberom 
pozemku počas celého roka 

III. odporúča  
schváliť uzavretie nájomnej zmluvy podľa už schválených podmienok 
s predchádzajúcim nájomcom (t. j. nájom pozemku pod dočasnou stavbou) 
      

číslo: 8/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza, o usporiadanie 
pozemku parcela číslo 3738/1, zapísanú na LV  10041 vedenej v registri KN-E ako 
záhrada, v rozsahu výmery 41 m2.. P. Havaldová je spoluvlastníčkou pozemku so 
svojou sestrou  - Evou Stankovou v podiele ½, pričom žiada o pokračovanie 



v konaní, vedenom na základe žiadosti zo dňa 8. 6. 2011, a to urýchleným 
uzatvorením nájomnej zmluvy, z dôvodu , že mesto Prievidza dlhodobo užíva jej 
a sestrinu parcelu bezodplatne  

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza, 
o usporiadanie pozemku uzatvorením nájomnej zmluvy 

III. odporúča MsZ  
odkúpiť predmetný pozemok od žiadateľky za cenu 5€/m2 
 

číslo: 9/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza, o finančnú 
náhradu za bezdôvodné obohatenie za dobu 3 rokov (t.j. od doby podania žiadosti 
od 8. 6. 2011), a to v zmysle ust. §451 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka: “kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať“. 
Keďže je pozemok zastavaný dopravnou stavbou, p. Havaldová žiada vydanie 
obohatenia vo finančnej forme 

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 14, Prievidza, o finančnú 
náhradu za bezdôvodné obohatenie za dobu 3 rokov 
 

číslo: 10/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Konvalinkova 701/12, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku parcela číslo 3546/1 v k. ú. Prievidza, v rozsahu výmery približne 200 
m2, za účelom vybudovania športovej haly so zázemím a statickou dopravou 

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Konvalinkova 701/12, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku, za účelom vybudovania športovej haly so zázemím 
a statickou dopravou 
 

číslo: 11/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. SSE- Distribúcia, a. s., Žilina o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na kúpu časti pozemku z parcely číslo 155/1, v rozsahu výmery 28 m², za 
účelom výstavby trafostanice 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. SSE- Distribúcia, a. s., Žilina o uzavretie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku 

III. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. SSE- Distribúcia, a. s., Žilina o kúpu časti pozemku v zmysle 
platných Zásad. Zároveň komisia žiada umiestnenie trafostanice situovať tak, aby 
nedošlo k znehodnoteniu okolitého priestranstva (stavbu umiestniť vedľa 
existujúcich garáží) 
 



 
číslo: 12/2016 
komisia 

I. 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 majetkoprávneho 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. 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, 
Bratislava, o kúpu alebo zámenu časti pozemku 
 

číslo: 13/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, o 
súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, 
Bratislava, o súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka 

III. odporúča, 
aby spol. Development & Property, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, Bratislava, 
predložila nový návrh riešenia parkovacích miest a prekládky chodníka (aby sa 
chodník  neposunul do komunikácie)  

číslo: 14/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Pod Hrádkom 183/34, Prievidza, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Hradec, z parcely registra E KN č. 849 v rozsahu výmery 90 m2, 
na záhradkárske účely 

II. neodporúča 
schváliť žiadosť Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Pod Hrádkom 183/34, Prievidza, 
o kúpu časti pozemku 

číslo: 15/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt Ul. G. Švéniho 2671/3E, Prievidza o súhlas 
s ambulantným predajom zmrzliny na parcele číslo 2088/17, LV 5611 vo 
vlastníctve R.O.C., a. s. Prievidza, v rozsahu výmery 18 m2 

II. odporúča  
schváliť žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt Ul. G. Švéniho 2671/3E, Prievidza, 
o súhlas s ambulantným predajom zmrzliny 

 



 

číslo: 16/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
ponuku Ministerstva vnútra SR, Centum podpory Trenčín na bezodplatný prevod 
prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Prievidza, okres Prievidza, obec 
Prievidza, zapísaného na LV č. 8570: 
- pozemok, parcela registra C KN č. 3666/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 849 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 
- pozemok, parcela registra C KN č. 3666/15, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 274 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 
- pozemok, parcela registra C KN č. 3666/18, ostatné plochy o výmere 594 m2, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 
- pozemok, parcela registra C KN č. 3666/14, ostatné plochy o výmere 2 173 m2, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 

II. odporúča  
schváliť ponuku Ministerstva vnútra SR, Centum podpory Trenčín na bezodplatný 
prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Prievidza 

číslo: 17/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Mareka Sluku, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 25/9, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN 
č. 2262/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 607 m2 právo uloženia 
inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky k plánovanej prístavbe rodinného domu 
na parcele číslo 2364/2; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 24 m2  

II. odporúča 
schváliť žiadosť Mareka Sluku, trvalý pobyt Ul. Clementisa 25/9, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej 
prípojky, a to:  
- IS realizovať pretlakom popod cestu (štartovacia a cieľová jama mimo telesa 

cesty); 
- odplatu v zmysle platných Zásad 
 

číslo: 18/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza, so  sídlom  Prievidza, 
Letisková 8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,  parcela registra  C 
KN  č. 370/45,  orná pôda  s výmerou  6431 m2,  parcela registra C KN č. 370/17, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1962 m2 a parcela registra C KN č. 542/1 

II. odporúča 
schváliť žiadosť Občianskeho združenia Aeroklub letisko, Letisková 8, Prievidza, 
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – optickej 



telekomunikačnej prípojky, a to za odplatu vo výške 50% z minimálnej odplaty 
v zmysle Zásad, a to vzhľadom na skutočnosť, že mesto organizuje v spolupráci 
s občianskym združením kultúrno-spoločenské akcie mesta (napr. Deň detí, Deň 
MsP, Šarkanova show...) a s podmienkou priloženia 1 vlákna pre mesto  
  

číslo: 19/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina v zast. spol. BBF elektro, s. r. o. - o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – 
rekonštrukcia VNV 667/usek/3,2,1-669 usek/3,2,1“ 

II. odporúča 
schváliť žiadosť SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. BBF elektro, s. r. o. - o 
zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe 
„Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/usek/3,2,1-669 usek/3,2,1“ a to:  
- za odplatu podľa ceny stanovenej ZP (za obmedzenie užívania), ktorý dá na 

vlastné náklady vypracovať investor; 
- v mieste križovania s cestou - viesť inžinierske siete pretlakom popod cestu; 
- súbežne s komunikáciou – viesť inžinierske siete mimo telesa cesty a chodníka 
 

číslo: 20/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina v zast. spol. MONDEZ, s.r.o. - o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „7821 - Prievidza 
– rekonštrukcia 667 usek 5, 667 usek 4 a DOTS 659“ 

II. odporúča 
schváliť žiadosť SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. MONDEZ, s.r.o. - o 
zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „7821 - 
Prievidza – rekonštrukcia 667 usek 5, 667 usek 4 a DOTS 659“, a to: 
- za odplatu podľa ceny stanovenej ZP (za obmedzenie užívania), ktorý dá na 

vlastné náklady vypracovať investor; 
- v mieste križovania s cestou - viesť inžinierske siete pretlakom popod cestu; 
- súbežne s komunikáciou – viesť inžinierske siete mimo telesa cesty a chodníka 
 

číslo: 21/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
SSE Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo 
uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, 
Realitus“ 

II. odporúča MsZ 
schváliť SSE Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena – 
právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 
4 RD, Realitus“, a to: 
- za odplatu podľa ceny stanovenej ZP (obmedzenie užívania), ktorý dá na 

vlastné náklady vypracovať investor 



Komisia sa stotožňuje s vyjadrením dopravnej komisie, t. j., za podmienky 
rešpektovania trasy komunikácie a nezasahovania do vozovky a jej  príslušenstva  
 

číslo: 22/2016 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Nábr. Sv. Cyrila 17/1, Prievidza 
o  zriadenie vecného bremena   
– právo uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Prievidza, na časti pozemkov parcela    
   číslo 2978, 2928/2 a 3029/1 (elektrika, plyn, kanalizácia, voda) 

       – právo prechodu motorovým vozidlom 
                   – súhlas s vybudovaním spevnenej plochy 

II. odporúča 
schváliť žiadosť Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Nábr. Sv. Cyrila 17/1, Prievidza 
o  zriadenie vecného bremena   
-  právo uloženia inžinierskych sietí v k. ú. Prievidza, na časti pozemkov parcela    
číslo 2978, 2928/2 a 3029/1 (elektrika, plyn, kanalizácia, voda), za odplatu 
v zmysle platných Zásad, IS realizovať  pretlakom popod cestu s podmienkou, že 
v prípade porušenia komunikácie žiadateľ dá cestu do pôvodného stavu; 
- právo prechodu motorovým vozidlom; 
- súhlas s vybudovaním spevnenej plochy 
 

číslo: 23/2016 
komisia 

I. berie na vedomie žiadosť Radovana Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Fr. Hečku 
15/27, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 
časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m2 právo uloženia inžinierskych sietí 
- vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky (v predpokladanom rozsahu 12 m +  
ochranné pásmo) k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. č. 
463/7, 463/4 a 460/4, 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť Radovana Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Fr. Hečku 15/27, 
o zriadenie vecného bremena za odplatu v zmysle platných Zásad 
 

číslo: 24/2016 
komisia 

I. berie na vedomie     
žiadosť Pavlíny Bakaiovej, trvalý pobyt Ul. Novackého 502/8, Prievidza, v 
zastúpení Ing. Janou Žiakovou -  o zmenu trasy a zväčšenia rozsahu práva 
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to z dôvodu, že Okresný 
dopravný inšpektorát požadoval upravenie tvaru komunikácie v mieste napojenia 
na účelovú komunikáciu a doplnenie krajnice, čím sa zväčšila predpokladaná 
výmera plánovanej prístupovej komunikácie s požiadavkou práva prechodu pešo  
a prejazdu motorovými vozidlami zo 111,5 m2  na 187 m2 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť Pavlíny Bakaiovej, trvalý pobyt Ul. Novackého 502/8, Prievidza, v 
zastúpení Ing. Janou Žiakovou -  o zmenu trasy a zväčšenia rozsahu práva 



prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to z dôvodu, že Okresný 
dopravný inšpektorát požadoval upravenie tvaru komunikácie v mieste napojenia 
na účelovú komunikáciu a doplnenie krajnice, čím sa zväčšila predpokladaná 
výmera plánovanej prístupovej komunikácie s požiadavkou práva prechodu pešo  
a prejazdu motorovými vozidlami zo 111,5 m2  na 187 m2  

 

číslo: 25/2016 
komisia 

I. berie na vedomie,     
že spol. Slovanet, a. s. , Bratislava, dňa 19. 11. 2015 doručila e-mailom na právnu 
kanceláriu neoverený GP, ktorý nie je v súlade s uzavretou ZoBZ o zriadenie 
vecného bremena zo dňa 11. 6. 2015, t. z., že nebola dodržaná trasa uloženia 
optického kábla 

II. odporúča MsZ, 
- aby bolo dodržané trasovanie IS tak, ako bolo predložené v MsZ dňa 27. 4. 

2015, t. j. snímky, na základe ktorej poslanci MsZ zriadenie vecného bremena 
schválili a ktorá je nedeliteľnou súčasťou ZoBZ o zriadení vecného bremena 
zo dňa 11. 6. 2015 

- aby spol. Slovanet, a. s. , Bratislava, urobila prekládku  podľa snímky, ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou zmluvy, a to z dôvodu, že v prípade budovania kruhovej 
križovatky je daná lokalita kolíznym miestom  

 
 
 
 
 
 
      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                       predseda komisie 
 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 29. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINAN ČNEJ, MAJETKOVEJ,  

REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PODNIKATE ĽSKÝCH AKTIVÍT 

ZO DŃA 26. 1. 2016 

 

Začiatok zasadnutia:  7.30.  hod. 
Ukončenie zasadnutia:  10.30 hod. 
 

Prítomní:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, Katarína Čičmancová, Bc. Viera Durčeková,       
Július Urík, Ing. Marián Bielický 

Ospravedlnení: JUDr. Martin Lukačovič, Ing. Milan Simušiak 

Prizvaní:  Mgr. Beata Révayová, Ing. Naďa Prilinská, JUDr. Veronika Ľahká, p. Helena            
                 Dadíková, p. Ľubica Burešová, Ing. Petra Briatková  

Program: 

1. Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej  dochádzky v ZŠ 

2. Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
3. Návrh VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 
4. Informácia o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA 

– BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RNHB za mesto Bojnice   
5. Nebytové priestory 00. 1 – nový podchod Ul. M. slovenskej – návrh mesta na 

vyhlásenie OVS 
6. Nebytové priestory 00. 2 – nový podchod Ul. M. slovenskej - návrh mesta na vyhlásenie 

OVS 
7. Ing. Martin Bugár a Peter Bugár, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku 
8. Mária Havaldová, Prievidza – žiadosť o usporiadanie pozemku pod cestou formou 

nájmu 
9. Mária Havaldová, Prievidza – žiadosť o náhradu za bezdôvodné obohatenie 
10. Roman Mik, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
11. SSE – D, a.s.  Žilina – žiadosť o kúpu pozemku 
12. Development & Property, s.r.o., Bratislava – žiadosť o kúpu alebo zámenu časti 

pozemkov 
13. Development & Property, s.r.o., Bratislava – žiadosť o súhlas mesta s vybudovaním 

chodníka 
14. Jozef Laluha, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
15. Zumer Kučera, Prievidza – žiadosť o súhlas s ambulantným predajom 
16. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín – ponuka na bezodplatný prevod 

prebytočného majetku nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Prievidza 



17. Marek Sluka, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky k plánovanej prístavbe rodinného domu 

18. Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza - žiadosť o zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – optickej telekomunikačnej prípojky 

19. SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. BBF elektro, s. r. o. – žiadosť o zriadenie 
vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – 
rekonštrukcia VNV 667/usek/3,2,1-669 usek/3,2,1“ 

20. SSE Distribúcia, a. s. Žilina v zast. spol. MONDEZ, s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia inžinierskych sietí k stavbe „7821 - Prievidza – rekonštrukcia 
667 usek 5, 667 usek 4 a DOTS 659“ 

21. SSE Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí k stavbe „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

22. Ing. Martin Sedlák, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 – právo uloženia IS (voda, plyn, elektrika, kanalizácia) 

             – právo prechodu motorovým vozidlom 
             – súhlas s vybudovaním spevnenej plochy 

23. Radovan Mečiar, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe rodinného domu 

24. Pavlína Bakaiová, Prievidza – žiadosť o zmenu schváleného vecného bremena 
25. Slovanet, a.s. Bratislava – doručený GP 

 

K bodu 1 bolo prijaté uznesenie č. 1 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 2 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie č. 3 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 4 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie č. 5 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie č. 6 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie č. 7 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie č. 8 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie č. 9 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 10 bolo prijaté uznesenie č. 10 
Hlasovanie: piati za 



K bodu 11 bolo prijaté uznesenie č. 11 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 12 bolo prijaté uznesenie č. 12 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 13 bolo prijaté uznesenie č. 13 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 14 bolo prijaté uznesenie č. 14 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 15 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 16 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 17 bolo prijaté uznesenie č. 17 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 18 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 19 bolo prijaté uznesenie č. 19 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 20 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 21 bolo prijaté uznesenie č. 21 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 22 bolo prijaté uznesenie č. 22 
Hlasovanie: piati za 
 
K bodu 23 bolo prijaté uznesenie č. 23 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 24 
Hlasovanie: piati za 

K bodu 25 bolo prijaté uznesenie č. 25 
Hlasovanie: piati za 

                                                  

                                                                                         JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
                                                                                                 predseda komisie 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 
V Prievidzi, 29. 1. 2016  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


