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Dôvodová správa 

 

k materiálu „zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018“ 

 

 

Dňa 25.06.2018 bola uznesením MsZ č. 292/18 schválená požiadavka žiadateľa Horského 

komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza na „Zmeny 

a doplnky Územného plánu mesta Prievidza“ v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku 

parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako plocha 

lesoparku. Požiadavka investora bola - určiť predmetnými Zmenami a doplnkami návrh využitia 

územia predmetného pozemku pre plochy bytovej výstavby. 

 

Dňa 26.11.2018 2018 bola Mestu Prievidza doručená žiadosť obyvateľov Prievidze ( Ul. Na Karasiny, 

Dubová, a priľahlých ulíc na sídlisku Sever ) na zrušenie predmetného uznesenia (MsZ č. 292/18 zo 

dňa 25.06.2018), ktorá bola v januári 2019 prerokovávaná v príslušných komisiách MsZ 

 

Dňa 30.1.2019 bolo Mestu Prievidza od Horského komposesorátu, pozemkového spoločenstva 

Prievidza doručené „Späťvzatie žiadosti o vykonanie zmeny územného plánu“ schválenej uznesením  

MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018. 

 

 

 

 

NÁVRH  NA UZNESENIE 

Návrh uznesenia MsR : 

Mestská rada  

Uznesenie č. ... 

 

I. berie na vedomie : 

a) Žiadosť Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza o „Späťvzatie 

žiadosti o vykonanie zmeny územného plánu“  - Zmeny a doplnky Územného plánu 

mesta Prievidza“ v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 

reg „E“ v k.ú. Prievidza, schváleného uznesením  MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018  a 

žiadosť Ing. J. Magdolenovej, PhD. a ďalších obyvateľov ulíc Na Karasiny, Dubovej 

a priľahlých ulíc na sídlisku Sever na zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018, 

ktorým bola schválená požiadavka Horského komposesorátu na Zmeny a doplnky 

Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku 

parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako 

plocha lesoparku. 
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II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť : 

b) zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018, ktorým bola schválená požiadavka 

Horského komposesorátu na Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu 

zmeny návrhu funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, 

ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako plocha lesoparku 

 

 

 

Návrh uznesenia MsZ : 

Mestské zastupiteľstvo  

Uznesenie č. ... 

 

I.   berie na vedomie : 

a) Žiadosť Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza o „Späťvzatie 

žiadosti o vykonanie zmeny územného plánu“  - Zmeny a doplnky Územného plánu 

mesta Prievidza“ v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 

reg „E“ v k.ú. Prievidza, schváleného uznesením  MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018  a 

žiadosť Ing. J. Magdolenovej, PhD. a ďalších obyvateľov ulíc Na Karasiny, Dubovej 

a priľahlých ulíc na sídlisku Sever na zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018, 

ktorým bola schválená požiadavka Horského komposesorátu na Zmeny a doplnky 

Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku 

parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako 

plocha lesoparku. 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje : 

b) zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018, ktorým bola schválená požiadavka 

Horského komposesorátu na Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu 

zmeny návrhu funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, 

ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako plocha lesoparku 

 

 

 

 


