
Zápis 
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a podnik ateľských aktivít pri MsZ Prievidza, 

konanej d ňa 13. 05. 2013 od 09,00 hod. 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

1. Pozemky na predaj vo vlastníctve mesta Prievidza  na Kopani čkách.  Obyvatelia 
Klin čekovej ulice podali návrh na zmenu kúpnej ceny poze mkov z 20,00 €/m 2 na cenu 
stanovenú znalcom.  
Rudolf Môcik, Ľudmila Môciková, Klin čeková 13, Prievidza žiadajú zmenu kúpnej ceny 
na 4,80 €/m 2 za odkúpený pozemok.  

            Komisia neodporúča predaj pozemku za 4,80 €/m2 pre  Rudolfa  Môcika, Ľudmilu Môcikovú,  
            Klinčeková 13, Prievidza.  
            Komisia odporúča schváliť kúpnu cenu za všetky pozemky 10,00 €/m2.  
 

2. Juraj Rybár, Urbánkova 10/4, Prievidza žiada kúp u časti pozemku na parcele číslo 
3546/1 s výmerou cca 7,0 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel vyporiadania pozemku pod 
oplotením. 
Komisia odporúča predaj časti pozemku na parcele číslo 3546/1 s výmerou cca 7,0 m2 v k. 
ú. Prievidza na účel vyporiadania pozemku pod oplotením za cenu 20,00 €/m². 

 
3. Pavol Marko, Rad L. N. Tolstého 15/14, Prievidza  žiada o zriadenie vecného bremena 

na Traťovej ulici parcela číslo 5098/1 v k. ú. Prievidza na ú čel umiestnenia plynovej 
prípojky k rodinnému domu. 
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na Traťovej ulici, parcela číslo 5098/1 v k. ú. 
Prievidza na účel umiestnenia plynovej prípojky k rodinnému domu za cenu poľa Pravidiel. 
  

4. GENERALINVEST s.r.o., Š. Moyzesa 1, Prievidza  ž iada kúpu časti pozemku na Ul. D. 
Kubíka parcela číslo 90/1 s výmerou 450 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel rozšírenia 
jestvujúcej budovy.   
Komisia  odporúča predaj časti pozemku za cenu 75,00 €/m².  

 
5. Jozef Mokrý a a manž. Mária, Š. Bani ča 8/4, Prievidza žiada kúpu časti pozemku na 

parcelách 8119/28, 542/24, 8119/27 s výmerou 20m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel realizácie 
garáže. 
Komisia odporúča predaj časti pozemku na parcelách 8119/28, 542/24, 8119/27 s výmerou 
20m2 v k. ú. Prievidza na účel realizácie garáže spôsobom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa za cenu 29,27 €/m². 

 
6. Jozef Mokrý a a manž. Mária, Š. Bani ča 8/4, Prievidza žiada kúpu časti pozemku na 

parcelách 8119/28, 8119/24, 542/24, s výmerou 20m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel realizácie 
garáže. 
Komisia odporúča predaj časti pozemku na parcelách 8119/28, 8119/24, 542/24, s výmerou 
20m2 v k. ú. Prievidza na účel realizácie garáže spôsobom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa za cenu 29,27 €/m². 

 
7. Jozef Gaman, Ul. M. Gorkého 218/33, Prievidza ži ada zriadenie vecného bremena na 

Rade L. N. Tolstého parcela číslo 4993/1, Prievidza na ú čel zriadenia vjazdu na 
pozemok a uloženia inžinierskych sietí k stavbe „ S kupinové garáže“. 
Komisia odporúča  zriadenie vecného bremena na Rade L. N. Tolstého parcela číslo 4993/1, 
Prievidza na účel zriadenia vjazdu na pozemok a uloženia inžinierskych sietí k stavbe 
„Skupinové garáže“ za cenu podľa Pravidiel. 

 
 



- 2 - 
 

8. Ing. Edmund Glevitzský a spol., Bazová ulica 20,  Prievidza žiada o doplnenie uzne-
sení  MsZ č. 403-406/05 o právo na výstavbu komunikácie, chodn íka, zberného ž ľabu 
dažďových vôd na parcele číslo 7066/1 s výmerou 648,16 m 2, na parcele číslo 7066/1 
s výmerou 4,27 m 2, na parcele číslo 7066/16 s výmerou 6,05 m 2 , na parcelách 7066/1, 
7066/16 s výmerou 662,68 m 2, na parcelách číslo 7066/3, 7066/11, 7066/13 s výmerou 
371,52 m2 v k. ú. Prievidza . 
Komisia odporúča  schváliť doplnenie uznesení MsZ č. 403-406/05 o právo na výstavbu 
komuniká-cie, chodníka, zberného žľabu dažďových vôd na parcele číslo 7066/1 s výmerou 
648,16 m2, na parcele číslo 7066/1 s výmerou 4,27 m2, na parcele číslo 7066/16 s výmerou 
6,05 m2 , na parcelách 7066/1, 7066/16 s výmerou 662,68 m2, na parcelách číslo 7066/3, 
7066/11, 7066/13 s výmerou 371,52 m2 v k. ú. Prievidza . 
  

9. Jana Šmidová Podlužanská, Ul. v. Clementisa 714/ 71, Prievidza žiada kúpu časti po-
zemku na parcele číslo 804/1 s výmerou 155 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel rozšírenia 
jestvujúceho pozemku na doriešenia prístupu k nehnu teľnosti. 
Komisia odporúča predaj pozemku v celosti na parcele číslo 804/1 v k. ú. Prievidza na účel 
rozšírenia jestvujúceho pozemku na doriešenia prístupu k nehnuteľnosti za cenu podľa 
Pravidiel. 

 
10.  Ing. Tomáš Laluha, Pod hrádkom 33, Prievidza ž iada o zriadenie vecného bremena na 

Súhradskej ulici parcela číslo 460/1 v . k. Hradec na ú čel uloženia inžinierskych sietí. 
             Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na Súhradskej ulici parcela číslo 460/1 v  k. 
  ú. Hradec na účel uloženia inžinierskych sietí za cenu podľa Pravidiel. 
  

11.  Ing. Jozef Cibu ľka, Ružová 10, Handlová žiada majetkovoprávne vypor iadanie 
pozemku užívaného mestom bez právneho dôvodu na par cele číslo 2529 v k. ú. 
Prievidza. 
Komisia odporúča, kúpu pozemku užívaného mestom bez právneho dôvodu, na parcele 
číslo 2529 v k. ú. Prievidza za 8,00 €/m2. 

 
12. Eugénia Skaloudová, Ostravská 4, Trnava 2, Mich ela Szapuová, M. Koperníka 23, 

Trnava 1, Mikuláš Dérer, Veterná 25, Prievidza žiad ajú zámenu pozemkov parcela číslo 
557/100 s výmerou 1 227 m 2, parcela číslo 8122/9 s výmerou 73 607 m 2 parcela číslo 
7056/68 s výmerou 6 372 m 2 za pozemok na parcele číslo 7066/1 s výmerou približne 
800 m2  v k. ú. Prievidza. 
Komisia neodporúča zámenu pozemkov parcela číslo 557/100 s výmerou 1 227 m2, parcela 
číslo 8122/9 s výmerou 73 607 m2 parcela číslo 7056/68 s výmerou 6 372 m2 za pozemok 
na parcele číslo 7066/1 s výmerou približne 800 m2  v k. ú. Prievidza. 

 
13. Klasik 1 s.r.o. , Nábr. A. Kme ťa 11, Prievidza žiada o nájom časti nehnute ľnosti – MŠ 

parcela číslo 1858 v k. ú. Prievidza za ú čelom umiestnenia reklamnej plochy. 
Komisia odporúča nájom časti nehnuteľnosti – MŠ parcela číslo 1858 v k. ú. Prievidza na 
účel umiestnenia reklamnej plochy formou priameho nájmu za doterajšie nájomné. Komisia 
odporúča doplniť VZN č. 133/2012 o miestnych daniach o záber verejného priestranstva 
jednostrannými reklamnými zariadeniami, ktoré nie sú umiestnené priamo na pozemkoch. 
(napr. mestské budovy, ploty, brány...) 
  

14. R-PD group, s.r.o., Ul. J. Murgaša 20/6, Prievi dza žiada o nájom časti pozemku na Ul. 
F. Madvu 11 – KaSS Prievidza s výmerou 108,35 m 2 na účel užívania terasy s celo-
ročným záberom.  
Komisia odporúča nájom časti pozemku na Ul. F. Madvu 11 – KaSS Prievidza s výmerou 
108,35 m2 na účel užívania terasy s celoročným záberom za cenu podľa Pravidiel.  
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15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 139/13 o zrušení Centra vo ľného času ako 
súčasť Základnej školy Ul. energetikov, Prievidza 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 140/13 o zrušení Centra vo ľného času ako 
súčasť Základnej školy Mariánska ul., Prievidza  
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
 

17. Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 135/2012 o ur čení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku na die ťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej 
školy a školského zariadenia zriadeného na území me sta Prievidza pre rok 2013 
Komisia berie na vedomie a odporúča zrušiť v návrhu okresný princíp. 
 

18. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Prievid za č. 96/2008 
o ur čení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a  dospelých na čiasto čnú 
úhradu výdavkov v materských školách, v základnej u meleckej škole, v centre 
voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedál ňach a pri základných 
školách. 

 Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť v znení navrhnutom finančnou komisiou. 
 
 
 Zapísala: Mgr. Aneta Tarnóczyová 
 
                                                                    
 
 
 

 
 
 
 

          Ing. Martin Bugár                                                                   
                  predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


