
ZÁPIS 

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri 
MsZ Prievidza 

 
Dátum zasadnutia:  8.8.2013 o 14:15 hod. 

Miesto konania:  M.R. Štefánika 3, Prievidza 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

1. Eleonóra Dančová, Košické Olšany 243, 044 42, žiada o odkúpenie pozemku p.č. 3256 
o výmere 70 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu vytvorenie manipulačného 
priestoru za objektom vo vlastníctve žiadateľky. 

- komisia neodporúča odpredaj 

2.  Peter Mokrý a Katarína Mokrá, Poľná 483/22, 97101 Prievidza, žiadajú o odkúpenie 
pozemku p.č. 6282/1, 6282/2/3, 6277/3/4 vo vlastníctve mesta Prievidza o celkovej výmere 
približne 400 m2. Pozemok chcú využívať na nepodnikateľské účely – záhrada, sklad 
palivového dreva. 

- komisia odporúča predaj za podmienky súhlasu architekta, výboru volebného obvodu 
a majiteľov okolitých pozemkov.  

3.  TEMPOPLYN a spol. – Myslovič Ján, Teplická 16, 03901 Turčianske Teplice žiada 
o zriadenie vecného bremena kvôli vybudovaniu plynovej prípojky k pozemku p.č. 
3984/43. 

- komisia odporúča zriadenie vecného bremena podľa požiadavky. 

4.  Spoločnosť AZ REAL PD s.r.o. v zastúpení investora Metropolitej s.r.o. Rastislavova 
12, 949 01 Nitra, žiada o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta 
Prievidza za účelom zriadenia vjazdu do areálu STK. Novovytvorené pozemky p.č. 
5156/7 – 75 m2, 5156/19 – 78 m2.   

- komisia odporúča zriadenie vecného bremena podľa požiadavky. 

5.  APF Development, Špitálska 10, 811 08 Bratislava, žiada o odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve Mesta Prievidza p.č. 5403 o výmere 1677 m2. 

- komisia neodporúča predaj. 

- predmetné územie je potrebné riešiť ako celok s jasne zadefinovanou prístupovou 
komunikáciou a chodníkom pre chodcov. 

6.  Technoplat Páleš, s.r.o. V. Clementisa 65 A,B, 97101 Prievidza žiada o odkúpenie 
časti parcely 5400/83 o ploche približne 375 m2 za účelom rozšírenia služieb zákazníkom 
a vytvorenia parkoviska.   

- komisia neodporúča predaj. 

- predmetné územie je potrebné riešiť ako celok s jasne zadefinovanou prístupovou 



komunikáciou a chodníkom pre chodcov. 

7.  Robert Petriska, Ingrid Petrisková, Bazová ulica14, 97101 Prievidza žiadajú 
o zriadenie vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami 
súhlas mesta s vybudovaním komunikácie na mestskej p.č. 7066/1 vo výmere 490 m2.      

- komisia odporúča zriadenie vecného bremena podľa požiadavky. 

8.  Anton Iliáš, Športová 552/37, 972 26 Nitrianske Rudno žiada o odkúpenie pozemku 
podľa geometrického plánu p.č. KN C 627/4 vo výmere 38 m2. Uvedený pozemok je 
súčasťou pozemku p.č. E KN 2567 vo vlastníctve mesta Prievidza. 

- komisia odporúča odpredaj daného pozemku. 

- v predmetnom území sa nachádza kríž výšky približne 3 m. Komisia odporúča pred 
odpredajom pozemku zistiť majiteľa krížu a dohodnúť sa na jeho premiestnení na iné dôstojné 
miesto.  

9.  Marián Majtényi a Jana Majtenyiová, Pod Hrádkom č. 36, 97101 Prievidza, žiadajú 
o odkúpenie časti pozemku PK p.č. 849 v k.ú. Hradec. Ide o nasledujúce parcely: 466/1 – 
18 m2, 464/8 – 127 m2, 463/5 – 14 m2. 

- komisia odporúča odpredaj daného pozemku. 

10.  Bc. Juraj Kvál, ul. Silvánska 459/5, 84104 Bratislava, žiada o zámenu pozemkov pod 
ZŠ Malonecpalská p.č. 6628/26 – 39 m2, 6628/27 – 781 m2, 6628/28 – 105 m2, 6628/29 – 35 
m, 6628/30 – 17 m2 v celkovej výmere 977 m2 vo vlastníctve žiadateľa za pozemky p.č. 
6243 – 607 m2, 6241/3 – 14 m2, 6241/2/4 – 463 m2 s tým že rozdiel doplatí v cene 20 €/m2.   

- komisia neodporúča zámenu pozemkov 

- komisia odporúča pozemky vo vlastníctve žiadateľa odkúpiť za ním navrhovanú cenu 20 
€/m2 ktorú ponúkol za mestské pozemky. 

11.  Anna Lihocká, J. Bottu 467/12, 972 26 Nitrianske Rudno, žiada o zámenu pozemkov 
pod ZŠ Malonecpalská p.č. 249 – 246 m2 v 1/4, 250 – 475 m2 v 1/6+1/12, 674 – 465 m2 v 
1/6+1/12, 677 – 308 m2 v 1/6+1/12 vo vlastníctve žiadateľa za pozemky p.č. 6244 – 466 m2 
s tým, že rozdiel vo výmere doplatí po 20 €/m2.    

- komisia neodporúča zámenu pozemkov 

- komisia odporúča pozemky vo vlastníctve žiadateľa odkúpiť za ním navrhovanú cenu 20 
€/m2 ktorú ponúkol za mestské pozemky. 

12.  Klub priateľov CO Prievidza, Krajná 20/4, 97101 Prievidza, žiada o nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza na ul. B. Björnosona priestor č.12-CO-K za 
účelom zriadenia múzea CO.     

- komisia odporúča nájom daných priestorov 

- komisia odporúča prihliadnuť na charakter žiadosti a snahu žiadateľov o informovanosť 
obyvateľstva a zachovanie historického a kultúrneho dedičstva s tým, že by predmetné 



priestory boli dané do nájmu za symbolické 1 €/rok.   

13.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a minitorovacia správa 
programového rozpočtu za obdobie 1-6/2013 

- komisia berie na vedomie  

14.  Návrh II. Zmeny programového rozpočtu v roku 2013 

- komisia berie na vedomie a odporúča aby finančné prostriedky na projekt sanácie zosuvov 
boli viazané na následnú realizáciu navrhovaných opatrení v čo najkratšom časovom 
horizonte. V prípade ak nie je možné zaručiť realizáciu navrhovaných opatrení po ich 
spracovaní v projekte, komisia odporúča presunúť prostriedky na projekty vybudovania 
parkovacích plôch na sídlisku Píly. 

15.  Návrh IS č.76 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi 
volebných obvodov 

- komisia berie na vedomie 

16.  Eva Hečková, Ul. A. Sládkoviča 30, 97101 Prievidza, sa sťažuje na ťažké nákladná 
autá, ktoré jej parkujú na chodníku pred bránou. Žiada o doplnenie dopravného 
značenia, kde ulica je jednosmerná, ale chce aj zákaz vjazdu pre ťažké motorové 
vozidlá, ktoré ničia komunikáciu 

- komisia neodporúča osadenie dopravného značenia obmedzujúceho státie vozidiel. 

- komisia odporúča v prípade porušovania paragrafov o zastavení a stati vozidiel podľa 
zákona 8/2009 Z.z. ZÁKON o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
kontaktovať príslušníkov mestskej alebo štátnej polície. 

- Mjr. Ing. Liška upozornil, že na začiatku ulice od Bojnickej cesty sú zle umiestnené zvislé 
dopravné značky a je nutné ich medzi sebou vymeniť. 

16.  Rôzne 

16.1 Na základe zápisu z VVO č.1 zo dňa 8.7.2013 boli Mjr. Ing. Liškovi a komisii 
predložené na konzultáciu nasledovné body: 

 

- vybudovanie priechodu na ulici Dlhá pri potravinách Fresh 

Komisia neodporúča vybudovanie priechodu v tomto mieste. 

 

- vybudovanie chodníka pre chodcov od bývalého poľnohospodárskeho družstva po 
železničné priecestie 

Komisia odporúča budovanie chodníka na etapy s prihliadnutím na fakt že v danej lokalite 
bude umiestnený cintorín. Keďže na moste nie je možné vyčleniť pás pre chodcov, zo 



šírkových dôvodov, je vhodné vybudovať úseky chodníka pred a za mostom s výhľadom na 
dobudovanie lávky pre peších. 

 

 

    Schválil : Bc. Roman Hlaváč 

         predseda komisie 


