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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja 

a podnikateľských aktivít,  

zo dňa  12. 09. 2022 

 

Začiatok zasadnutia: 13.00 hod.           

Ukončenie zasadnutia: 15.00 hod.              

 

Prítomní členovia: JUDr. Ľuboš Maxina, p. Helena Dadíková, Július Urík,  Ing. 

Marián Bielický, p. Katarína Čičmancová, Bc. Viera Ďurčeková, Ing. Natália 

Svítková   

             

Ospravedlnení: JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Milan Simušiak 

        

Prizvaní: Mgr. Beáta Révayová, Mgr. Ivan Benca, Ing. arch. Miroslav Kontriš, Ing. 

Petra Briatková, JUDr. Mária Kasalová         

       

Rokovanie viedol: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č. 8 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení 

príspevkov od zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach 

3. Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia 

udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta 

Bojnice a obce Koš na rok 2022 – 2030 

4. Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy 

5. Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), územno-

priestorový celok  ÚPC 21-2, zmena funkcie z „Nezastavané územie 

(prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia 

a lesov) na „Rekreačné územie intenzívne“ – žiadateľ DKP SLOVAKIA s.r.o. 

6. Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M),lokalita V. 

Lehôtka, územnopriestorový celok ÚPC 21-2 - zmena určeného funkčného 

využitia z „Nezastavané územie“ – prevažujúca časť ÚPC, plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov na „Rekreačné územie“ – 

žiadosť Maroša Koša 
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7. Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), lokalita V. 

Lehôtka, funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4 – zmena určeného funkčného 

využitia „Obytné územie VÝHĽAD“ na „Obytné územie NÁVRH“ – žiadosť 

Juraja Čibika 

8. Majetkovoprávne materiály 

 

K bodu 1) 

Rokovanie otvoril JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda komisie 

 

K bodu 2) 

Návrh VZN č. 8 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení 

príspevkov od zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 

Komisia uznesením č. 169/2022 odporučila schváliť Návrh VZN č. 8 – 

Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od 

zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach 

 

Prítomní: 5  

Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3) 

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia 

udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta 

Bojnice a obce Koš na rok 2022 – 2030 

 

Komisia uznesením č. 170/2022 odporučila schváliť Spoločný program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského 

rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na rok 

2022 – 2030 

 

Prítomní: 6  

Hlasovanie: Za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu 4) 

Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy 

Komisia uznesením č. 171/2022 odporučila schváliť Stratégiu adaptácie 

mesta Prievidza na zmenu klímy 
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Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5) 

Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), územno-

priestorový celok  ÚPC 21-2, zmena funkcie z „Nezastavané územie 

(prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia 

a lesov) na „Rekreačné územie intenzívne“ – žiadateľ DKP SLOVAKIA s.r.o. 

 

Komisia uznesením č. 172/2022 odporučila schváliť   

a) obstaranie – Zmeny územného plánu mesta Prievidza, územnopriestorový 

celok UPC 21-2 so zmenou funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť 

ÚPC , plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné 

územie intenzívne“ žiadateľa – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 

1572, 972 71 Nováky, a to v rozsahu územia od chaty Mraznica, pozdĺž 

vodného toku Mraznica až po parcelu Hornonitrianskych baní Prievidza CKN 

7712/3 KU Prievidza, so zahrnutím všetkých existujúcich rekreačných stavieb 

v predmetnej lokalite.  

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľ 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Zmeny 

územného plánu mesta Prievidza, územnopriestorový celok UPC 21-2 so 

zmenou funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC , plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné územie 

intenzívne“, žiadateľa – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 

71 Nováky, vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie.  

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6) 

Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M),lokalita V. 

Lehôtka, územnopriestorový celok ÚPC 21-2 - zmena určeného funkčného 

využitia z „Nezastavané územie“ – prevažujúca časť ÚPC, plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov na „Rekreačné územie“ – 

žiadosť Maroša Koša 

 

Komisia uznesením č. 173/2022 neodporučila schváliť   schváliť   

a) obstaranie Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), 

funkčnopriestorový blok FPB 21-2“ – zmena pôvodného funkčného využitia z 
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„Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC , plochy poľnohospodársky 

využívaného územia a lesov“ na „Rekreačné územie“ v súvislosti so zámerom 

výstavby záhradnej – rekreačnej chatky a užívania pozemkov 618/1; 617/6 KU 

Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa na záhradkárske účely tak, ako to bolo 

uvedené v kúpnej zmluve č. 24/20 (na základe obchodnej verejnej súťaže)  

 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Zmeny 

územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), funkčnopriestorový blok 

FPB 21-2“ – zmena pôvodného funkčného využitia z „Nezastavané územie – 

prevažujúca časť ÚPC , plochy poľnohospodársky využívaného územia a 

lesov“ na „Rekreačné územie“ v súvislosti so zámerom výstavby záhradnej – 

rekreačnej chatky a užívania pozemkov 618/1; 617/6 KU Prievidza, vo 

vlastníctve žiadateľa na záhradkárske účely tak, ako to bolo uvedené v kúpnej 

zmluve č. 24/20 (na základe obchodnej verejnej súťaže) vo výške 100 % z 

celkových nákladov na obstaranie  

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 0   Proti: 6   Zdržal sa: 1 

 

K bodu 7) 

Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), lokalita V. 

Lehôtka, funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4 – zmena určeného funkčného 

využitia „Obytné územie VÝHĽAD“ na „Obytné územie NÁVRH“ – žiadosť 

Juraja Čibika 

 

Komisia uznesením č. 174/2022 odporučila schváliť   

a) obstaranie – Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), 

funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4“ – zmena pôvodného funkčného využitia 

„Obytné územie VÝHĽAD na „Obytné územie NÁVRH“  

 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Zmeny 

územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), funkčnopriestorový blok 

FPB 21-2-4“ – zmena pôvodného funkčného využitia „Obytné územie 

VÝHĽAD na „Obytné územie NÁVRH, žiadateľov: Juraj Čibik (Odbojárov 18, 

Prievidza) a Michaela Bátorová (Podhorská 407/95, Prievidza) vo výške 100 

% z celkových nákladov na obstaranie  
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Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8) 

8.1. žiadosť spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o. , so sídlom 

Prievidza, Mariánska 17, IČO: 315 791 83, o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia VO a prislúchajúcich IS k stavbe „Prípojka pre osvetlenie 

priechodu cesty I/64 z ulice Gazdovská k OBI v Prievidzi“,  v prospech mesta 

Prievidza, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 6677/2, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3271 m2 vo vlastníctve spoločnosti 

SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava. Rozsah vecného 

bremena bude upresnený porealizačným GP. Jednorazová odplata 330,- € + 

DPH v zmysle vyjadrenia spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 

Komisia uznesením č. 175/2022 odporučila schváliť  žiadosť spoločnosti 

Technické služby mesta Prievidza s. r. o. , so sídlom Prievidza, Mariánska 17, 

IČO: 315 791 83,  zriadenie vecného bremena – právo uloženia VO 

a prislúchajúcich IS k stavbe „Prípojka pre osvetlenie priechodu cesty I/64 

z ulice Gazdovská k OBI v Prievidzi“, pričom rozsah vecného bremena bude 

upresnený porealizačným GP. Jednorazová odplata 330,- € + DPH v zmysle 

vyjadrenia spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.2. žiadosť Norberta Ščípu, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní 436/36, o 

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza 

v k. ú. Prievidza (lokalita: Ul. Na karasiny), parcela registra C KN č. 7066/1, 

orná pôda s výmerou 3855 m2 a parcela registra C KN č. 5298/3, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 6681 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 

prípojky vody, kanalizácie, elektriky v rozsahu cca 34,2 m2 a právo prechodu 

pešo a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu 5,2 x 3,8 m k plánovanej 

výstavbe rodinného domu 

 

Komisia uznesením č. 176/2022 odporučila schváliť žiadosť Norberta 

Ščípu, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní 436/36,  zriadenie vecného 

bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, 

právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, kanalizácie, elektriky 
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v rozsahu cca 34,2 m2 a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 

v rozsahu 5,2 x 3,8 m k plánovanej výstavbe rodinného domu a udelenie 

súhlasu s vybudovaním vjazdu, a to s odkladacou podmienkou, že zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude vypracovaná až po 

zosúladení svojej PD (vjazd)  s PD investičného zámeru mesta Prievidza 

(chodník); osloviť žiadateľa, nech doručí svoju PD nášmu projektantovi, aby sa 

to mohlo zosúladiť. 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.3. žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 

201, 972 25,  o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom 

zeme (vzdušnými rozvodmi), so zriadením časti optickej siete (tzv. domových 

optických prípojok smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka), 

v rámci zastavaného územia v k. ú. Hradec, k. ú. Malá Lehôtka a k. ú. Veľká 

Lehôtka, pričom žiadateľ navrhuje nefinančnú odplatu za využívanie 

mestských pozemkov, pripojenie na optický internet pre 4 verejné budovy za 

symbolickú cenu 1 €/rok, za každú z budov a možnosť pripojenia kamerových 

bodov na existujúce betónové stĺpy, ktoré budú pokryté optickou sieťou za 

1€/mesiac/kamerový bod. Kamerový bod môže zahŕňať na jednom stĺpe 

viacero kamier. Do konca roka 2025 zabezpečí spol. Kinet demontáž 

infraštruktúry starej káblovej televízie vo vlastníctve Kinet-u, ktorá sa nahradí 

novou optickou sieťou. 

Komisia uznesením č. 177/2022 odporučila schváliť spoločnosti Kinet 

s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 972 25, umiestnenie 

rozvodov nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi), so zriadením časti 

optickej siete (tzv. domových optických prípojok smerujúcich od optickej siete 

k nehnuteľnosti zákazníka), v rámci zastavaného územia v k. ú. Hradec, k. ú. 

Malá Lehôtka a k. ú. Veľká Lehôtka 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.4. a) žiadosť Zdenka Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 

Prievidza, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku 

z parcely reg. CKN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2, 

nachádzajúceho sa na ulici Rudnaya, vo výmere 106 m2, na záhradkárske 

účely; 



Strana 7 z 36 
 

 

b) informácia, že žiadateľ je výlučným vlastníkom bytu č. 6 v bytovom dome 

súpisné číslo 20217, stojacom na bezprostredne priľahlej parcele k pozemku, 

o nájom časti ktorého má žiadateľ záujem; 

c) informácia, že na časť pozemku, o nájom ktorého žiadateľ žiada, vo výmere 

56 m2, má mesto Prievidza aktuálne uzavretú Nájomnú zmluvu č. 07/2001, zo 

dňa 09. 07. 2001, s Milošom Lehotom ako nájomcom, na záhradkárske účely, 

o ukončenie ktorej požiadal nájomca žiadosťou zo dňa 06. 07. 2022, a to 

dohodou po ukončení vegetačného obdobia k 30. 09. 2022; 

d) informácia, že na časť pozemku, o nájom ktorého žiadateľ žiada, vo výmere 

50 m2, má mesto Prievidza aktuálne uzavretú Nájomnú zmluvu č. 39/2009, zo 

dňa 21.10.2009, s Miroslavou Janekovou ako nájomcom, na záhradkárske 

účely, o ukončenie ktorej požiadal nájomca žiadosťou zo dňa 06. 07. 2022, a 

to dohodou po ukončení vegetačného obdobia k 30. 09. 2022 

Komisia uznesením č. 178/2022 odporučila schváliť žiadosť Zdenka 

Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 Prievidza,  nájom nehnuteľnosti 

v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku z parcely reg. CKN č. 387/1, 

ostatná plocha s výmerou 14 909 m2, nachádzajúceho sa na ulici Rudnaya, vo 

výmere 106 m2, na záhradkárske účely 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.5. a) žiadosť vlastníkov bytov v bytových domoch, súpisné číslo 30029 

(bytový dom stojaci na parcele registra CKN č. 5095, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 241m2), súpisné číslo 30030  (bytový dom stojaci na 

parcele registra CKN č. 5096, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2) 

a súpisné číslo 30031 (bytový dom stojaci na parcele registra CKN č. 5097, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2), nachádzajúcich sa v k.ú. 

Prievidza na Traťovej ulici, o kúpu mestských pozemkov – parcely registra 

CKN č. 5094, druh pozemku: záhrada, vo výmere 1805 m2, a parcely registra 

CKN č. 5092, druh pozemku: záhrada, vo výmere 1919 m2, ktoré sú priľahlé 

k bytovým domom, a to za cenu 0,10 €/m2 ; 

b) informácia, že uznesením č. 330/12 zo dňa 30.10.2012 schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta pod bytovými domami v prípadoch, keď po nadobudnutí 
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vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, nebolo vyporiadané 

vlastníctvo k pozemku, za cenu 4,98 eur/m2; 

c) informácia, že uznesením č. 131/18 zo dňa 26.03.2018 schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta pod bytovými domami OSBD prvým vlastníkom bytov, za 

cenu 0,10 €/m2; 

d) informácia, že pozemky, na ktorých sú postavené bytové domy súpisné 

číslo 30029, 30030 a 30031, konkrétne parcela registra CKN č. 5095, parcela 

registra CKN č. 5096 a parcela registra CKN č. 5097 sú vo vlastníctve mesta 

Prievidza a vlastníci bytov žiadajú o kúpu výlučne pozemkov priľahlých 

k bytovým domom – parcela registra CKN č. 5094 a parcela registra CKN č. 

5092. 

Komisia uznesením č. 179/2022 odporučila žiadosť vlastníkov bytov 

v bytových domoch, súpisné číslo 30029 (bytový dom stojaci na parcele 

registra CKN č. 5095, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241m2), súpisné 

číslo 30030  (bytový dom stojaci na parcele registra CKN č. 5096, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 244m2) a súpisné číslo 30031 (bytový dom stojaci 

na parcele registra CKN č. 5097, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

244m2), nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza na Traťovej ulici, stiahnuť 

z rokovania. 

Komisia žiada vyzvať žiadateľov o vyjadrenie, či nemajú záujem o kúpu 

pozemkov pod bytovými domami 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.6. žiadosť Radoslava Mihálika, trvale bytom Snežienková 647/62, 971 01 

Prievidza, o prehodnotenie a zníženie nájomného schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 133/22 zo dňa 09.05.2022 vo výške 

0,20 eur/m2/deň za pozemok - parcelu registra CKN č. 5767 pod dočasnými 

stavbami vo výmere 23 m2 odôvodenú tým, že pozemky, ktoré žiadal do nájmu 

užíval ešte jeho otec na základe NZ č. 10/2016, dodatočne bola postavená 

búda na náradie, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a v prípade, ak by 

nebolo možné znížene nájomného za pozemok pod stavbou, žiadateľ búdu 

zbúra a bude pozemok užívať na záhradkárske účely;  

b) informácia, že ročné nájomné za pozemok - parcelu registra CKN č. 5767 

pod dočasnými stavbami vo výmere 23 m2 predstavuje sumu 1679,- €;  
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c) informácia, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 133/22 zo 

dňa 09. 05. 2022 schválilo nájom dočasne prebytočného majetku mesta 

Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza, vedených na LV č. 1, parcelu reg. CKN č. 5767, zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 23 m2 a parcelu registra EKN č. 1047/7, záhrada 

s výmerou 60 m2, na záhradkárske účely ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 

nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 

územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko pozemok sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti pozemkov v spoluvlastníctve žiadateľa a bude slúžiť 

na záhradkárske účely, za podmienok: nájomného za pozemok na 

záhradkárske účely vo výmere 60 m2 vo výške: 0,10 eur/m2/rok a za pozemok 

pod dočasnými stavbami vo výmere 23 m2 vo výške 0,20 eur/m2/deň, na dobu 

neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou.  

Komisia uznesením č. 180/2022 odporučila osloviť žiadateľa s ponukou na 

odkúpenie pozemku za takých istých podmienok, aké boli stanovené pri 

odpredávaní pozemkov v danej lokalite 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.7. a) žiadosť Jozefa Kollára- UNISERVIS, so sídlom Lány 50, 972 01 

Bojnice, IČO: 34 636 412, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 

pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 30 m2, z parcely reg. CKN č. 2132/6, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 365 m2, z parcely reg. CKN č. 2132/8, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 40 m2, v celkovej výmere 27 m2, na účel umiestnenia vonkajšej 

terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na ulici A. Hlinku; 

b) informácia, že Jozef Kollár, bytom Lány 50, 972 01 Bojnice je výlučným 

vlastní kom kaviarne Eden Cafe - budova so súp. č. 102580, ako aj pozemku 

parcely registra CKN č. 2132/14 a parcely registra CKN č. 2132/15, ktoré sú 

bezprostredne priľahlé k pozemkom, o nájom ktorých má žiadateľ záujem;  

c) informácia, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, dňa 30. 

08. 2022 bolo uznesením č. 276/22 zrušené uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi č. 206/22, zo dňa 27. 06. 2022, ktorým bol schválený 

nájom týchto pozemkov pre Ľubomíra Matiaška, a to z dôvodu späť vzatia 

žiadosti o nájom samotným nájomcom. 
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Komisia uznesením č. 181/2022 odporučila schváliť žiadosť Jozefa 

Kollára- UNISERVIS, so sídlom Lány 50, 972 01 Bojnice, IČO: 34 636 412,  

nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšej terasy pri 

kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na ulici A. Hlinku 

 

 Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.8. návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného 

majetku mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor v 

celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 

m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti 

pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2  nachádzajúci sa v budove 

Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej 

na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

475 m2, zapísanej na liste vlastníctva  č. 1  

 

Komisia uznesením č. 182/2022 odporučila schváliť zámer mesta 

prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, Prievidza 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza –nebytový  priestor v celkovej výmere 90 m2, 

ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnosti, 1 x 

WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s 

podlahovou plochou 25 m2  nachádzajúci sa v budove Mestského domu č. 

súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele registra 

CKN č. 2094/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na 

liste vlastníctva  č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  

1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru 

2. nájomné: minimálne 80 €/mesiac + úhrada nákladov na energie podľa 

splátkového kalendára  

3. úhrada nájomného: mesačne  

4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou  

5. úprava priestorov na vlastné náklady záujemcu  

6. záväzok nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o energetickej 

certifikácii budovy po uplynutí platnosti existujúceho energetického certifikátu. 

Platnosť energetického certifikátu uplynie dňa 27.02. 2023. V prípade, že 

prenajímateľ bude zabezpečovať energetický certifikát na budovu súp. 
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č.10001 Mestského domu, nájomca sa zaväzuje finančne podieľať na 

nákladoch za zabezpečenie energetického certifikátu. 

 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.9. žiadosť Michala Sedmáka, trvalý pobyt Rákove 32, Žilina  010 01,  o kúpu 

nehnuteľností nachádzajúcich sa na Nedožerskej ceste v k.ú. Prievidza, 

vedené na LV č. 1, pozemku parcela registra 5258/19 vo výmere 649 m2 

a časť pozemku parcela registra CKN č. 5258/13 vo výmere 196 m2, za 

účelom rozšírenia pozemku k zámeru výstavby polyfunkčného objektu na 

parcele registra CKN č. 5258/12. 

Komisia uznesením č. 183/2022 neodporučila schváliť žiadosť Michala 

Sedmáka, trvalý pobyt Rákove 32, Žilina  010 01,  o kúpu nehnuteľností, za 

účelom rozšírenia pozemku k zámeru výstavby polyfunkčného objektu na 

parcele registra CKN č. 5258/12. 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 0   Proti: 5   Zdržal sa: 2 

 

8.10. žiadosť Michala Hubu a manželky Lucii Hubovej, spoločný trvalý pobyt 

Koncová 151/17, 971 01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na 

Koncovej ulici v k. ú. Prievidza, vedený na LV č. 1,  novovytvorenú parcelu 

registra CKN č.  3004/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 45 m2, 

odčlenenú z pozemkov parcela registra EKN č. 3871/117, ostatná plocha vo 

výmere 1442m2 a parcela registra EKN č. 3871/116, ostatná plocha vo výmere 

2824 m2, na účel príjazdovej cesty k rodinnému domu. 

Komisia uznesením č. 184/2022 odporučila schváliť žiadosť Michala Hubu 

a manželky Lucii Hubovej, spoločný trvalý pobyt Koncová 151/17, 971 01 

Prievidza,  kúpu nehnuteľnosti, pozemku na Koncovej ulici v k. ú. Prievidza, na 

účel príjazdovej cesty k rodinnému domu. 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 2 

 

8.11. žiadosť Ivana Bátoru a manželky Ireny Bátorovej, spoločný trvalý pobyt 

Viničná 681/21, 971 01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na Viničnej 

ulici v k.ú. Veľká Lehôtka, vedený na LV č. 1,  parcela registra CKN č.  5/2, 
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zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2, na účel scelenia pozemku pred 

rodinným domom žiadateľov. 

Komisia uznesením č. 185/2022  odporučila schváliť žiadosť Ivana Bátoru 

a manželky Ireny Bátorovej, spoločný trvalý pobyt Viničná 681/21, 971 01 

Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na Viničnej ulici v k.ú. Veľká 

Lehôtka, na účel scelenia pozemku pred rodinným domom žiadateľov. 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

8.12. žiadosť Mgr. Marici Pavlovičovej, trvalý pobyt Ulica odbojárov 177/11, 

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

parcely registra C KN č. 2987/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 

výmery 120 m2, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel scelenia 

pozemku. Žiadaná časť je priľahlá k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky, 

ktorá zároveň doložila súhlasné stanoviská susedných vlastníkov k odpredaju 

časti pozemku v jej prospech.  

Komisia uznesením č. 186/2022 odporučila schváliť žiadosť Mgr. Marici 

Pavlovičovej, trvalý pobyt Ulica odbojárov 177/11, 971 01 Prievidza,  kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel scelenia pozemku s pripomienkou, aby 

právna kancelária do zasadnutia MsR  prekonzultovala s TSMPD, s.r.o. 

možnosť prekládky stĺpu verejného osvetlenia na náklady žiadateľky 

Prítomní: 7  

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                 predseda komisie FMRRaPA 

 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, dňa 16. 09. 2022 

 

 



Strana 13 z 36 
 

Uznesenia komisie FMRRaPA, 

zo dňa 12. 09. 2022 

169- 186 

 

169. Návrh VZN č. 8 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení 

príspevkov od zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach 

170. Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia 

udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta 

Bojnice a obce Koš na rok 2022 – 2030 

171.   Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy 

172. Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), územno-

priestorový celok  ÚPC 21-2, zmena funkcie z „Nezastavané územie 

(prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia 

a lesov) na „Rekreačné územie intenzívne“ – žiadateľ DKP SLOVAKIA s.r.o. 

173.   Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M),lokalita V. 

Lehôtka, územnopriestorový celok ÚPC 21-2 - zmena určeného funkčného 

využitia z „Nezastavané územie“ – prevažujúca časť ÚPC, plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov na „Rekreačné územie“ – 

žiadosť Maroša Koša 

174.    Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), lokalita V.   

           Lehôtka, funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4 – zmena určeného funkčného    

           využitia „Obytné územie VÝHĽAD“ na „Obytné územie NÁVRH“ – žiadosť  

           Juraja Čibika 

175. TSMPD, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena k stavbe  

„Prípojka pre osvetlenie priechodu cesty I/64 z ulice Gazdovská k OBI 

v Prievidzi“ 

176. Norbert Ščípa, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS 

a PPP a PMV 

177. KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou – žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením 

rozvodov nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi) 

178. Zdenko Šujan, Prievidza – žiadosť o nájom pozemku na účel záhradky  

179. Vlastníci bytov v bytových domoch, súp. č. 30029, 30030, 30031 na Traťovej 

ulici, Prievidza – žiadosť o kúpu priľahlých pozemkov 

180. Radoslav Mihálik, Prievidza – žiadosť o zníženie nájomného 
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181. Jozef Kollár – UNISERVIS, Bojnice – žiadosť o nájom terasy pri prevádzke 

Eden café 

182. OVS NP – kaviareň a priestor – OVS nájom NP 

183.  Michal Sedmák, Žilina – žiadosť o kúpu pozemku 

184. Michal Huba a manželka – žiadosť o kúpu pozemku 

185.  Ivan Bátora a manželka – žiadosť o kúpu pozemku 

186. Marica Pavlovičová – žiadosť o kúpu pozemku 

 

číslo 169/2022 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 8 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení 

príspevkov od zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 

II. odporúča MsZ schváliť 

Návrh VZN č. 8 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení 

príspevkov od zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 

číslo 170/2022 

 

I. berie na vedomie 

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia 

udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky 

a mesta Bojnice a obce Koš na rok 2022 – 2030 

 

II. odporúča MsZ schváliť 

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia 

udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky 

a mesta Bojnice a obce Koš na rok 2022 – 2030 

 

 

číslo 171/2022 

 

I. berie na vedomie 

Stratégia adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy 
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II. odporúča MsZ schváliť 

Stratégiu adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy 

 

 

číslo 172/2022 

 

I. berie na vedomie 

požiadavku na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmenu 

územného plánu mesta Prievidza“ územnopriestorový celok  ÚPC 21-2 so 

zmenou funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC, plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov) na „Rekreačné územie 

intenzívne“ – žiadateľ DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 

71 Nováky 

 

II. odporúča MsZ schváliť   

a) obstaranie – Zmeny územného plánu mesta Prievidza, 

územnopriestorový celok UPC 21-2 so zmenou funkcie z „Nezastavané 

územie (prevažujúca časť ÚPC , plochy poľnohospodársky využívaného 

územia a lesov)“ na „Rekreačné územie intenzívne“ žiadateľa – DKP 

SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, a to v rozsahu 

územia od chaty Mraznica, pozdĺž vodného toku Mraznica až po parcelu 

Hornonitrianskych baní Prievidza CKN 7712/3 KU Prievidza, so zahrnutím 

všetkých existujúcich rekreačných stavieb v predmetnej lokalite.  

 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie 

Zmeny územného plánu mesta Prievidza, územnopriestorový celok UPC 

21-2 so zmenou funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC , 

plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné 

územie intenzívne“, žiadateľa – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 

1572, 972 71 Nováky, vo výške 100 % z celkových nákladov na 

obstaranie.  

 

číslo 173/2022 

 

I. berie na vedomie 

požiadavku žiadateľa  - Maroša Koša, Južná 167/4, Prievidza o “Zmenu 

územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M), lokalita V. Lehôtka, 
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funkčnopriestorový blok FPB 21-2“ – zmena pôvodného funkčného využitia 

z „Nezastavané územie“ – prevažujúca časť ÚPC, plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov na „Rekreačné územie“ 

v súvislosti so zámerom výstavby záhradnej – rekreačnej chatky a užívania 

pozemkov 618/1, 617/6 KU Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa na 

záhradkárske účely tak, ako bolo uvedené v kúpnej zmluve č. 24/20 ( na 

základe obchodnej verejnej súťaže). 

 

II. neodporúča MsZ schváliť   

a) obstaranie Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), 

funkčnopriestorový blok FPB 21-2“ – zmena pôvodného funkčného využitia 

z „Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC , plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov“ na „Rekreačné územie“ v 

súvislosti so zámerom výstavby záhradnej – rekreačnej chatky a užívania 

pozemkov 618/1; 617/6 KU Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa na 

záhradkárske účely tak, ako to bolo uvedené v kúpnej zmluve č. 24/20 (na 

základe obchodnej verejnej súťaže)  

 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie 

Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), 

funkčnopriestorový blok FPB 21-2“ – zmena pôvodného funkčného 

využitia z „Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC , plochy 

poľnohospodársky využívaného územia a lesov“ na „Rekreačné územie“ v 

súvislosti so zámerom výstavby záhradnej – rekreačnej chatky a užívania 

pozemkov 618/1; 617/6 KU Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa na 

záhradkárske účely tak, ako to bolo uvedené v kúpnej zmluve č. 24/20 (na 

základe obchodnej verejnej súťaže) vo výške 100 % z celkových nákladov 

na obstaranie  

 

 

číslo 174/2022 

 

I. berie na vedomie 

požiadavku žiadateľov – Juraja Čibika (Odbojárov 18, Prievidza) 

a Michaely Bátorovej (Podhorská 407/95, Prievidza) o „Zmenu územného 

plánu mesta Prievidza (ÚPN M), lokalita V. Lehôtka, funkčnopriestorový 

blok FPB 21-2-4 – zmena pôvodného funkčného využitia „Obytné územie 
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VÝHĽAD“ na „Obytné územie NÁVRH“ v súvislosti so zámerom výstavby 

rodinného domu na parcele EKN 432-433 KU Veľká Lehôtka 

 

II. odporúča MsZ schváliť    

a) obstaranie – Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M 

Prievidza), funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4“ – zmena pôvodného 

funkčného využitia „Obytné územie VÝHĽAD na „Obytné územie NÁVRH“  

 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa 

územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie 

Zmeny územného plánu mesta Prievidza (ÚPN M Prievidza), 

funkčnopriestorový blok FPB 21-2-4“ – zmena pôvodného funkčného 

využitia „Obytné územie VÝHĽAD na „Obytné územie NÁVRH, žiadateľov: 

Juraj Čibik (Odbojárov 18, Prievidza) a Michaela Bátorová (Podhorská 

407/95, Prievidza) vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie  

 

 

číslo 175/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o. , so sídlom 

Prievidza, Mariánska 17, IČO: 315 791 83, o zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia VO a prislúchajúcich IS k stavbe „Prípojka pre osvetlenie 

priechodu cesty I/64 z ulice Gazdovská k OBI v Prievidzi“,  v prospech 

mesta Prievidza, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN 

č. 6677/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3271 m2 vo vlastníctve 

spoločnosti SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava. 

Rozsah vecného bremena bude upresnený porealizačným GP. 

Jednorazová odplata 330,- € + DPH v zmysle vyjadrenia spoločnosti 

SLOVNAFT, a. s. 

 

II. odporúča MsZ schváliť    

žiadosť spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o. , so sídlom 

Prievidza, Mariánska 17, IČO: 315 791 83,  zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia VO a prislúchajúcich IS k stavbe „Prípojka pre osvetlenie 

priechodu cesty I/64 z ulice Gazdovská k OBI v Prievidzi“, pričom rozsah 

vecného bremena bude upresnený porealizačným GP. Jednorazová 

odplata 330,- € + DPH v zmysle vyjadrenia spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 
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číslo 176/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Norberta Ščípu, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní 436/36, o 

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza v k. ú. Prievidza (lokalita: Ul. Na karasiny), parcela registra C KN 

č. 7066/1, orná pôda s výmerou 3855 m2 a parcela registra C KN č. 

5298/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6681 m2, právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojky vody, kanalizácie, elektriky v rozsahu cca 34,2 

m2 a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu 5,2 x 

3,8 m k plánovanej výstavbe rodinného domu 

 

II. odporúča MsZ schváliť 

žiadosť Norberta Ščípu, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní 436/36,  

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza v k. ú. Prievidza, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky 

vody, kanalizácie, elektriky v rozsahu cca 34,2 m2 a právo prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu 5,2 x 3,8 m k plánovanej 

výstavbe rodinného domu a udelenie súhlasu s vybudovaním vjazdu, a to 

s odkladacou podmienkou, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena bude vypracovaná až po zosúladení svojej PD (vjazd)  

s PD investičného zámeru mesta Prievidza (chodník); osloviť žiadateľa, 

nech doručí svoju PD nášmu projektantovi, aby sa to mohlo zosúladiť. 

 

 

číslo 177/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 

972 25,  o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme 

(vzdušnými rozvodmi), so zriadením časti optickej siete (tzv. domových 

optických prípojok smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti 

zákazníka), v rámci zastavaného územia v k. ú. Hradec, k. ú. Malá Lehôtka 

a k. ú. Veľká Lehôtka, pričom žiadateľ navrhuje nefinančnú odplatu za 

využívanie mestských pozemkov, pripojenie na optický internet pre 4 

verejné budovy za symbolickú cenu 1 €/rok, za každú z budov a možnosť 

pripojenia kamerových bodov na existujúce betónové stĺpy, ktoré budú 

pokryté optickou sieťou za 1€/mesiac/kamerový bod. Kamerový bod môže 

zahŕňať na jednom stĺpe viacero kamier. Do konca roka 2025 zabezpečí 
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spol. Kinet demontáž infraštruktúry starej káblovej televízie vo vlastníctve 

Kinet-u, ktorá sa nahradí novou optickou sieťou. 

 

II. odporúča MsZ schváliť 

spoločnosti Kinet s.r.o., IČO: 36 668 940, Diviaky nad Nitricou 201, 972 

25, umiestnenie rozvodov nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi), so 

zriadením časti optickej siete (tzv. domových optických prípojok 

smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka), v rámci 

zastavaného územia v k. ú. Hradec, k. ú. Malá Lehôtka a k. ú. Veľká 

Lehôtka 

 

číslo 178/2022 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Zdenka Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 

Prievidza, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského 

pozemku z parcely reg. CKN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 

m2, nachádzajúceho sa na ulici Rudnaya, vo výmere 106 m2, na 

záhradkárske účely; 

 

b) informáciu, že žiadateľ je výlučným vlastníkom bytu č. 6 v bytovom 

dome súpisné číslo 20217, stojacom na bezprostredne priľahlej parcele 

k pozemku, o nájom časti ktorého má žiadateľ záujem; 

 

c) informáciu, že na časti pozemku, o nájom ktorého žiadateľ žiada, vo 

výmere 56 m2, má mesto Prievidza aktuálne uzavretú Nájomnú zmluvu č. 

07/2001, zo dňa 09. 07. 2001, s Milošom Lehotom ako nájomcom, na 

záhradkárske účely, o ukončenie ktorej požiadal nájomca žiadosťou zo dňa 

06. 07. 2022, a to dohodou po ukončení vegetačného obdobia k 30. 09. 

2022; 

d) informáciu, že na časti pozemku, o nájom ktorého žiadateľ žiada, vo 

výmere 50 m2, má mesto Prievidza aktuálne uzavretú Nájomnú zmluvu č. 

39/2009, zo dňa 21.10.2009, s Miroslavou Janekovou ako nájomcom, na 

záhradkárske účely, o ukončenie ktorej požiadal nájomca žiadosťou zo dňa 

06. 07. 2022, a to dohodou po ukončení vegetačného obdobia k 30. 09. 

2022 
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II. odporúča MsZ schváliť 

žiadosť Zdenka Šujana, trvale bytom Rudnaya 217/34, 971 01 Prievidza,  

nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku z parcely 

reg. CKN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14 909 m2, nachádzajúceho 

sa na ulici Rudnaya, vo výmere 106 m2, na záhradkárske účely 

 

číslo 179/2022 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť vlastníkov bytov v bytových domoch, súpisné číslo 30029 

(bytový dom stojaci na parcele registra CKN č. 5095, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 241m2), súpisné číslo 30030  (bytový dom stojaci na 

parcele registra CKN č. 5096, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

244m2) a súpisné číslo 30031 (bytový dom stojaci na parcele registra CKN 

č. 5097, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2), nachádzajúcich 

sa v k.ú. Prievidza na Traťovej ulici, o kúpu mestských pozemkov – 

parcely registra CKN č. 5094, druh pozemku: záhrada, vo výmere 1805 

m2, a parcely registra CKN č. 5092, druh pozemku: záhrada, vo výmere 

1919 m2, ktoré sú priľahlé k bytovým domom, a to za cenu 0,10 €/m2 ; 

 

b) informáciu, že uznesením č. 330/12 zo dňa 30.10.2012 schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi prevod spoluvlastníckych podielov na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami v prípadoch, keď 

po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, 

nebolo vyporiadané vlastníctvo k pozemku, za cenu 4,98 eur/m2; 

 

c) informáciu, že uznesením č. 131/18 zo dňa 26.03.2018 schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi prevod spoluvlastníckych podielov na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami OSBD prvým 

vlastníkom bytov, za cenu 0,10 €/m2; 

 

d) informáciu, že pozemky, na ktorých sú postavené bytové domy súpisné 

číslo 30029, 30030 a 30031, konkrétne parcela registra CKN č. 5095, 

parcela registra CKN č. 5096 a parcela registra CKN č. 5097 sú vo 

vlastníctve mesta Prievidza a vlastníci bytov žiadajú o kúpu výlučne 

pozemkov priľahlých k bytovým domom – parcela registra CKN č. 5094 

a parcela registra CKN č. 5092. 
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II. odporúča 

žiadosť vlastníkov bytov v bytových domoch, súpisné číslo 30029 (bytový 

dom stojaci na parcele registra CKN č. 5095, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 241m2), súpisné číslo 30030  (bytový dom stojaci na parcele 

registra CKN č. 5096, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2) 

a súpisné číslo 30031 (bytový dom stojaci na parcele registra CKN č. 5097, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2), nachádzajúcich sa v k. ú. 

Prievidza na Traťovej ulici, stiahnuť z rokovania 

 

III. žiada  

vyzvať žiadateľov o vyjadrenie, či nemajú záujem o kúpu pozemkov pod 

bytovými domami 

 

číslo 180/2022 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Radoslava Mihálika, trvale bytom Snežienková 647/62, 971 01 

Prievidza, o prehodnotenie a zníženie nájomného schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 133/22 zo dňa 09.05.2022 vo 

výške 0,20 eur/m2/deň za pozemok - parcelu registra CKN č. 5767 pod 

dočasnými stavbami vo výmere 23 m2 odôvodenú tým, že pozemky, ktoré 

žiadal do nájmu užíval ešte jeho otec na základe NZ č. 10/2016, 

dodatočne bola postavená búda na náradie, na ktorú bolo vydané 

stavebné povolenie a v prípade, ak by nebolo možné znížene nájomného 

za pozemok pod stavbou, žiadateľ búdu zbúra a bude pozemok užívať na 

záhradkárske účely;  

 

b) informáciu, že ročné nájomné za pozemok - parcelu registra CKN č. 

5767 pod dočasnými stavbami vo výmere 23 m2 predstavuje sumu 1679,- 

€;  

 

c) informáciu, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 133/22 

zo dňa 09. 05. 2022 schválilo nájom dočasne prebytočného majetku 

mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemkov vo vlastníctve 

mesta Prievidza, vedených na LV č. 1, parcelu reg. CKN č. 5767, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2 a parcelu registra EKN č. 

1047/7, záhrada s výmerou 60 m2, na záhradkárske účely ako dôvod 
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hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení patrí aj 

starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 

obyvateľov, nakoľko pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

pozemkov v spoluvlastníctve žiadateľa a bude slúžiť na záhradkárske 

účely, za podmienok: nájomného za pozemok na záhradkárske účely vo 

výmere 60 m2 vo výške: 0,10 eur/m2/rok a za pozemok pod dočasnými 

stavbami vo výmere 23 m2 vo výške 0,20 eur/m2/deň, na dobu neurčitú 

s 1-ročnou výpovednou lehotou.  

 

II. odporúča 

osloviť žiadateľa s ponukou na odkúpenie pozemku za takých istých 

podmienok, aké boli stanovené pri odpredávaní pozemkov v danej lokalite 

 

číslo 181/2022 

 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Kollára - UNISERVIS, so sídlom Lány 50, 972 01 

Bojnice, IČO: 34 636 412, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 

pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 30 m2, z parcely reg. CKN č. 2132/6, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 365 m2, z parcely reg. CKN č. 2132/8, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 40 m2, v celkovej výmere 27 m2, na účel 

umiestnenia vonkajšej terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na 

ulici A. Hlinku; 

 

b) informáciu, že Jozef Kollár, bytom Lány 50, 972 01 Bojnice je výlučným 

vlastní kom kaviarne Eden Cafe - budova so súp. č. 102580, ako aj 

pozemku parcely registra CKN č. 2132/14 a parcely registra CKN č. 

2132/15, ktoré sú bezprostredne priľahlé k pozemkom, o nájom ktorých má 

žiadateľ záujem;  

c)informáciu, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, dňa 

30. 08. 2022 bolo uznesením č. 276/22 zrušené uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi č. 206/22, zo dňa 27. 06. 2022, ktorým bol 

schválený nájom týchto pozemkov pre Ľubomíra Matiaška, a to z dôvodu 

späť vzatia žiadosti o nájom samotným nájomcom 
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II. odporúča MsZ schváliť  

žiadosť Jozefa Kollára- UNISERVIS, so sídlom Lány 50, 972 01 Bojnice, 

IČO: 34 636 412,  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel 

umiestnenia vonkajšej terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na 

ulici A. Hlinku 

 

číslo 182/2022 

 

I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného 

majetku mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 

v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 

65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti 

pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2  nachádzajúci sa v 

budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, 

postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva  č. 1  

 

II. odporúča MsZ schváliť 

zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 

Prievidza, Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza –nebytový  priestor v 

celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 

65 m2 (dve miestnosti, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti 

pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2  nachádzajúci sa v 

budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, 

postavenej na parcele registra CKN č. 2094/1, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 475 m2, zapísanej na liste vlastníctva  č. 1, formou 

obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  

1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru 

2. nájomné: minimálne 80 €/mesiac + úhrada nákladov na energie podľa 

splátkového kalendára  

3. úhrada nájomného: mesačne  

4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou  

5. úprava priestorov na vlastné náklady záujemcu  

6. záväzok nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o 

energetickej certifikácii budovy po uplynutí platnosti existujúceho 

energetického certifikátu. Platnosť energetického certifikátu uplynie dňa 
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27.02. 2023. V prípade, že prenajímateľ bude zabezpečovať energetický 

certifikát na budovu súp. č.10001 Mestského domu, nájomca sa zaväzuje 

finančne podieľať na nákladoch za zabezpečenie energetického certifikátu. 

 

 

číslo 183/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Michala Sedmáka, trvalý pobyt Rákove 32, Žilina  010 01,  o kúpu 

nehnuteľností nachádzajúcich sa na Nedožerskej ceste v k.ú. Prievidza, 

vedené na LV č. 1, pozemku parcela registra 5258/19 vo výmere 649 m2 

a časť pozemku parcela registra CKN č. 5258/13 vo výmere 196 m2, za 

účelom rozšírenia pozemku k zámeru výstavby polyfunkčného objektu na 

parcele registra CKN č. 5258/12. 

 

II. neodporúča MsZ schváliť  

žiadosť Michala Sedmáka, trvalý pobyt Rákove 32, Žilina  010 01,  o kúpu 

nehnuteľností, za účelom rozšírenia pozemku k zámeru výstavby 

polyfunkčného objektu na parcele registra CKN č. 5258/12. 

 

 

číslo 184/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Michala Hubu a manželky Lucii Hubovej, spoločný trvalý pobyt 

Koncová 151/17, 971 01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na 

Koncovej ulici v k. ú. Prievidza, vedený na LV č. 1,  novovytvorenú parcelu 

registra CKN č.  3004/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 45 m2, 

odčlenenú z pozemkov parcela registra EKN č. 3871/117, ostatná plocha 

vo výmere 1442m2 a parcela registra EKN č. 3871/116, ostatná plocha vo 

výmere 2824 m2, na účel príjazdovej cesty k rodinnému domu. 

 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Michala Hubu a manželky Lucii Hubovej, spoločný trvalý 

pobyt Koncová 151/17, 971 01 Prievidza,  kúpu nehnuteľnosti, pozemku na 

Koncovej ulici v k. ú. Prievidza, na účel príjazdovej cesty k rodinnému 

domu. 
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číslo 185/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ivana Bátoru a manželky Ireny Bátorovej, spoločný trvalý pobyt 

Viničná 681/21, 971 01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na 

Viničnej ulici v k.ú. Veľká Lehôtka, vedený na LV č. 1,  parcela registra 

CKN č.  5/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2, na účel 

scelenia pozemku pred rodinným domom žiadateľov. 

 

II. odporúča MsZ schváliť  

žiadosť Ivana Bátoru a manželky Ireny Bátorovej, spoločný trvalý pobyt 

Viničná 681/21, 971 01 Prievidza,  o kúpu nehnuteľnosti, pozemku na 

Viničnej ulici v k.ú. Veľká Lehôtka, na účel scelenia pozemku pred 

rodinným domom žiadateľov. 

 

číslo 186/2022 

 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Marici Pavlovičovej, trvalý pobyt Ulica odbojárov 177/11, 971 

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

registra C KN č. 2987/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 

120 m2, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel scelenia 

pozemku. Žiadaná časť je priľahlá k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

žiadateľky, ktorá zároveň doložila súhlasné stanoviská susedných 

vlastníkov k odpredaju časti pozemku v jej prospech.  

 

II. odporúča MsZ schváliť  

žiadosť Mgr. Marici Pavlovičovej, trvalý pobyt Ulica odbojárov 177/11, 971 

01 Prievidza,  kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel scelenia 

pozemku s pripomienkou, aby právna kancelária do zasadnutia MsR  

prekonzultovala s TSMPD, s.r.o. možnosť prekládky stĺpu verejného 

osvetlenia na náklady žiadateľky 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                 predseda komisie FMRRaPA 

 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, dňa 16. 09. 2022 
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Výpis hlasovania členov komisie FMRRaPA zo dňa 12. 09. 2022 

 

číslo uznesenia: 169) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     -- 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický -- 

Prítomní:5 

Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0                           Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 170) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický -- 

Prítomní: 6 

Hlasovanie: Za: 6   Proti:  0                              Zdržal sa: 0  
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číslo uznesenia: 171) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní:7 

Hlasovanie: Za:7     Proti: 0                           Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 172) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7              Proti: 0                   Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 173) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   PROTI 

4 Helena Dadíková   PROTI 

5 Ing. Natália Svítková     PROTI 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková PROTI 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický PROTI 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 0    Proti: 6                           Zdržal sa: 1  

 

číslo uznesenia: 174) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za:7   Proti:  0                              Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 175) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7    Proti: 0                            Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 176) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7   Proti:0                             Zdržal sa:0  
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číslo uznesenia: 177) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní:7 

Hlasovanie: Za:7    Proti:  0                          Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 178) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za:7   Proti:  0                              Zdržal sa:0  
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číslo uznesenia: 179) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za:7   Proti:  0                          Zdržal sa: 0  

 

číslo uznesenia: 180) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7   Proti:0                                Zdržal sa:0  
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číslo uznesenia: 181) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0                            Zdržal sa: 0  

 

 

číslo uznesenia: 182) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7           Proti: 0                               Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 183) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   PROTI 

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA 

5 Ing. Natália Svítková     PROTI 

6 Július Urík     PROTI 

7 Bc. Viera Ďurčeková PROTI 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický PROTI 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 0   Proti: 5                            Zdržal sa: 2  

 

 

číslo uznesenia: 184) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZDRŽAL SA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZDRŽALA SA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 5   Proti:  0                              Zdržal sa: 2 
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číslo uznesenia: 185) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7   Proti:  0                          Zdržal sa:0   

 

číslo uznesenia: 186) 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ZA 

2 JUDr. Petra Hajšelová    -- 

3 Katarína Čičmancová   ZA 

4 Helena Dadíková   ZA 

5 Ing. Natália Svítková     ZA 

6 Július Urík     ZA 

7 Bc. Viera Ďurčeková ZA 

8 Ing. Milan Simušiak -- 

9 Ing. Marián Bielický ZA 

Prítomní: 7 

Hlasovanie: Za: 7     Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

 

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                 predseda komisie FMRRaPA 

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

                V Prievidzi, dňa 16. 09. 2022 
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Prezenčná listina zo zasadnutia komisie FMRRaPA 

 zo dňa 12. 09. 2022 

 

 

Začiatok: 13.00 hod. 

Ukončenie: 15.00 hod. 

 

 

 

Členovia komisie: 

Meno, Priezvisko    Príchod Odchod Podpis 

                                                                                                                         

   JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  13.00  15.00  ........................               

   JUDr. Petra Hajšelová      ospr.    ........................                                                

   Katarína Čičmancová     13.00  15.00   ........................                                

   Helena Dadíková     13.00  15.00    ....................... 

   Ing. Natália Svítková           13.00       15.00             ........................                                       

   Július Urík         13.00            15.00            .........................                                                                   

   Bc. Viera Ďurčeková    13.00            15.00             ........................                                                      

   Ing. Milan Simušiak                                                                      .........................                                                      

   Ing. Marián Bielický     13.00            15.00            .........................                                                      

 

Zapisovateľka: 

Ing. Ingrid Vojtková                                 13.00             15.00             ........................                                    
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Prizvaní: 

Meno, Priezvisko               Podpis 

Mgr. Beáta Révayová                                                       ...................... 

Mgr. Ivan Benca                  ....................... 

Ing. arch. Miroslav Kontriš                                                 ....................... 

Ing. Petra Briatková                                                           ........................ 

JUDr. Mária Kasalová                        ....................... 

Ing. Katarína Andrejkovičová                                             ........................ 

 

 
 

 

 

 

 

 


