
Uznesenia 
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby územného pl ánu a životného prostredia pri 

Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
zo dňa 11.04.2016 

konanej v zasadacej miestnosti v budove Priemstavu na V. poschodí 
od 14,15 hod.  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní: JUDr. Róbert Pietrik 
    JUDr. AnetaTarnóczyová 
                Ľubica Burešová 
                Ing. Katarína Andrejkovičová 
                Mgr. Vlasta Miklasová 
                Ing. Branislav Magdolen 
                Ing. Marián Bielický 
                Ing. Štefan Bača 
                Ing. Monika Majdanová  

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 
 
Návrh programu: 
65/04/16   Návrh VZN mesta Prievidza č.3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov              
                 detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,                  
                 v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  
                 v školských jedálňach pri materských školách a základných školách 
66/04/16   Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
67/04/16   Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
                 motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 
68/04/16   Správa spol. TSMPD s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za   
                 obdobie 1-12/2015 
69/04/16   Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 
70/04/16   Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
71/04/16   Návrh VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
                 odpadmi na území mesta Prievidza 
72/04/16  Žiadosť p. Jany Bírešovej, Prievidza  o zriadenie vecného bremena  - právo    
                uloženia inžinierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky  
73/04/16  Žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza a p. Petra Mečiara, Prievidza   
                o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – el. prípojky  
                a právo prístupu na účel údržby a opráv 
74/04/16  Žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou PEV s.r.o.Žilina o rozšírenie  
                vecného bremena  - právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu   
                a prechodu cez pozemky (oblasť Borina) 
75/04/16  Žiadosť Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúp. Telekomuniks.r.o. Košice               
                o zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí – umiestnenie  
                telekomunikačnej prípojky 
76/04/16  Žiadosť p. Anny Petrášovej, Prievidza v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD                       
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                 s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí  
                el. prípojky, vodovodná, kanalizačná prípojka, parkovanie a prístup k plánovanému    
                objektu 
77/04/16  Žiadosť spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo o zriadenie vecného bremena  -  
                právo uloženia inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka 
78/04/16  Žiadosť p. Juraja Bátoru, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia  
                inžinierskych sietí – el. prípojka, vodovodná prípojka 
79/04/16  Žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB s.r.o. Liptovský Mikuláš  
               o zriadenie vecného bremena – preložka rekonštruovaných podperných bodov do  
                blízkosti cesty 
80/04/16  Žiadosť spoločnosti SPP a.s. Bratislava o prehodnotenie výšky odplaty za  
                zriadenie vecného bremena 
81/04/16  Žiadosť p. Zumera Kučeru Prievidza o umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy  
                pred stánkom zmrzliny 
82/04/16  Žiadosť p. Otta Fábrika – OF Prievidza o nájom časti pozemku a predajného  
                stánku oproti vchodu do OD Prior 
83/04/16  Žiadosť spoločnosti PJK s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku a predajného  
                stánku oproti vchodu do OD Prior 
84/04/16  Žiadosť p. Anny Petrášovej – AMPA, Prievidza o súhlas s umiestnením  
                vonkajšieho sedenia – letnej terasy pred prevádzkou kaviarne  
85/04/16  Žiadosť p. Radoslava Hanzela – Grennbox, Prievidza o úpravy výmery prenajatého  
                pozemku 
86/04/16  Žiadosť Notárskeho úradu – JUDr. Eleonóra Kohajdová, Prievidza o prehodnotenie       
                výpovede z nájmu pozemkov využívaných ako parkovacie plochy 
87/04/16  Žiadosť JUDr. Jána Lacka, Kanianka o prehodnotenie výpovede z nájmu  
                pozemkov využívaných ako parkovacie plochy 
88/04/16  Žiadosť p. Mariána Gríča – Motopres, Prievidza o nájom časti pozemku na verejné  
                parkovisko – opätovné prehodnotenie žiadosti 
89/04/16  Žiadosť spoločnosti OLÝRA s.r.o., Považská Bystrica o prehodnotenie výpovede  
                NZ č. 11/2009 k pozemku na uskutočnenie spevnených plôch 
90/04/16  Žiadosť Ing. Pavla Ondru, Prievidza o prehodnotenie výšky nájmu v NZ č. 4/2008 
91/04/16  Žiadosť spoločnosti VIP invests.r.o., Prievidza o prehodnotenie výšky nájomného 
92/04/16  Žiadosť spoločnosti Euronics Prievidza s.r.o. o nájom časti pozemku za účelom  
                 zriadenia vyhradeného parkovania pre zásobovanie a návštevníkov predajne 
93/04/16  Žiadosť p. Ľubomíra Mezeia L-Trade, Prievidza o nájom časti pozemku za účelom  
                riadenia prístupu k prenajatému nebytovému priestoru 
94/04/16  Žiadosť spoločnosti 2Brothers s.r.o., Opatovce nad Nitrou o nájom časti pozemkov  
                za účelom osadenia cyklostojanov  pre „zelené bicykle“ 
95/04/16  Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza o majetkoprávne vysporiadanie  
                pozemkov od fyzických osôb za účelom rozšírenia súčasného cintorína 
96/04/16  Žiadosť p. BohunkyJurovýchodnej (1967), Prievidza o kúpu pozemku pod  
                garážou a žiadosť o prehodnotenie KC 
97/04/16  Žiadosť p. BohunkyJurovýchodnej (1948), Prievidza o kúpu pozemku pod  
                garážou a žiadosť o prehodnotenie KC 
98/04/16  Žiadosť p. Ľubomíra Kováča s manželkou, Prievidza o kúpu pozemku pod  
                garážou 
99/04/16  Žiadosť p. Otta Fitzela a manželky, Prievidza o kúpu pozemku pod  
                garážou a žiadosť o prehodnotenie KC 
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100/04/16  Žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, Prievidza o kúpu pozemku pod garážami  
101/04/16  Žiadosť p. Viery Moždženovej a p. Ľudovíta Drobného, Prievidza o kúpu pozemku  
                  pod garážou 
102/04/16  Žiadosť p. Karola Wittemanna a manželky, Prievidza o kúpu pozemku pod  
                  garážou 
103/04/16  Žiadosť OD PRIOR STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku za účelom  
                  modernizácie hlavného vstupu 
104/04/16  Žiadosť p. Jakuba Mella, Prievidza o zníženie KC za pozemok na zahradkárske 
                  účely 
105/04/16  Žiadosť p. Jany Madajovej, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru 
106/04/16  Žiadosť p. Róberta Dadíka, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru 
107/04/16  Žiadosť spoločnosti LK Consultings.r.o. Bratislava o kúpu prípadne nájom časti     
                  pozemku na dobudovanie parkovacích miest 
108/04/16  Žiadosť Ing. Igora Cesneka a manželky, Prievidza o kúpu prípadne nájom časti     
                  pozemku na dobudovanie parkovacích miest 
109/04/16  Žiadosť spoločnosti B&Š HoReCas.r.o., Lehota pod Vtáčnikom o kúpu pozemku  
                  za účelom podnikateľskej činnosti (skladové a výrobné priestory) 
110/04/16  Žiadosť spoločnosti Elektro – MLM s.r.o. Prievidza o kúpu pozemku  
                  za účelom podnikateľskej činnosti (skladové a výrobné priestory) 
111/04/16  Žiadosť spoločnosti MAVICO spol. s r.o., Bratislava o kúpu časti pozemku 
112/04/16  Žiadosť p. Jána Kiripolského a manželky, Prievidza o kúpu pozemku 
113/04/16  Žiadosť spoločnosti VIP invests.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku 
114/04/16  Žiadosť p. Jána a Danice Mokrej, Prievidza o kúpu pozemku 
115/04/16  Žiadosť p. Eleonóry Paulenovej, Prievidza o kúpu pozemku za účelom  
                  vysporiadania pozemku pri RD 
116/04/16  Žiadosť p. Márie Havaldovej  a p. Evy Stankovej, Prievidza o navýšenie KC pri  
                  predaji pozemku pod telesom miestnej komunikácie 
117/04/16  Ponuka Ing. Petra Kiabu, Nováky na využitie predkupného práva k pozemku 
118/04/16  Žiadosť p. Petra Páleša, Prievidza o kúpu časti pozemku na záhradkárske účely 
 
Rôzne 

119/04/16 Žiadosť obyvateľov ul. Pavlovskej v miestnej časti Hradec o umiestnenie  
                 spomaľovačov rýchlosti - retarérov. 
 
 
 
 
číslo:65/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č.3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov                    
detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,                   
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 
jedálňach pri materských školách a základných školách 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť návrh VZN mesta Prievidza č.3/16 o určení príspevkov od zákonných zástupcov                    
detí ... bez pripomienok. 
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číslo:66/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza 
bez pripomienok. 
 
číslo:67/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza bez pripomienok. 
 
číslo:68/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Správa spol. TSMPD s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za                  
obdobie 1-12/2015 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Správa spol. TSMPD s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za                   
obdobie 1-12/2015 bez pripomienok. 
 
číslo:69/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2015 bez pripomienok. 
 
číslo:70/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 bez pripomienok. 
 
číslo:71/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
odpadmi na území mesta Prievidza 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť návrh VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
odpadmi na území mesta Prievidza bez pripomienok 
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     III.        Odporúča MsR 
Zapracovať do návrhu VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza riešenia v otázkach: 
1. V prípade použitia kompostérov do domácnosti. Čo ak domácnosti s okrasnou záhradkou 
nebudú mať záujem o kompostér, nakoľko nemajú možnosť využitia vzniknutého kompostu a 
zároveň majú potrebu likvidácie napr. pokosenej trávy alebo zvyškov potravín z domácnosti? 
2. Ako bude realizovaná likvidácia zvyškov potravín z domácnosti?  
3. Ako rieši VZN likvidáciu olejov z kuchyne? 
 
číslo:72/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jany Bírešovej, Prievidza  o zriadenie vecného bremena  - právo uloženia 
inžinierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Jany Bírešovej, Prievidza  o zriadenie vecného bremena  - právo                   
uloženia inžinierskych sietí – vybudovanie vodovodnej prípojky bez pripomienok. 
 
číslo:73/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza a p. Petra Mečiara, Prievidza                
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – el. prípojky                 
a právo prístupu na účel údržby a opráv 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza a p. Petra Mečiara, Prievidza                  
o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – el. prípojky                 
a právo prístupu na účel údržby a opráv bez pripomienok. 
 
číslo:74/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou PEV s.r.o.Žilina o rozšírenie                 
vecného bremena  - právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu                  
a prechodu cez pozemky (oblasť Borina) 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou PEV s.r.o.Žilina o rozšírenie                 
vecného bremena  - právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez 
pozemky (oblasť Borina) bez pripomienok. 
 
číslo:75/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúp. Telekomuniks.r.o. Košice              
o zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí – umiestnenie                
telekomunikačnej prípojky 

II. Odporú ča MsR 
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Schváliť Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúp. Telekomuniks.r.o. Košice            
o zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí – umiestnenie                 
telekomunikačnej prípojky bez pripomienok. 
 
 
číslo:76/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Anny Petrášovej, Prievidza v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD s.r.o., 
Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí el. prípojky, 
vodovodná, kanalizačná prípojka, parkovanie a prístup k plánovanému  objektu 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Anny Petrášovej, Prievidza v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD     
s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí                 
el. prípojky, vodovodná, kanalizačná prípojka, parkovanie a prístup k plánovanému                 
objektu za podmienky predloženia stanoviska VVO3. 
 
číslo:77/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo o zriadenie vecného bremena  -                 
právo uloženia inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo o zriadenie vecného bremena  -                 
právo uloženia inžinierskych sietí – optická telekomunikačná prípojka bez pripomienok 
 
číslo:78/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Juraja Bátoru, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia                 
inžinierskych sietí – el. prípojka, vodovodná prípojka 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Juraja Bátoru, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia                 
inžinierskych sietí – el. prípojka, vodovodná prípojka bez pripomienok. 
 
číslo:79/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB s.r.o. Liptovský Mikuláš                 
o zriadenie vecného bremena – preložka rekonštruovaných podperných bodov do                
blízkosti cesty 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť SSE-D a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB s.r.o. Liptovský Mikuláš                 
o zriadenie vecného bremena – preložka rekonštruovaných podperných bodov do                 
blízkosti cesty bez pripomienok. 
 
číslo:80/04/16 
komisia 
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I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti SPP a.s. Bratislava o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena 
      II.        Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti SPP a.s. Bratislava o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie 
vecného bremena podľa ich požiadavky 

III.       Odporú ča MsR 
Výšku odplaty za vecné bremena spoločnosti SPP a.s. Bratislava stanoviť na základe 
znaleckého posudku a žiadosť spoločnosti SPP a.s. Bratislava o prehodnotenie výšky 
odplaty za zriadenie vecného bremena postúpiť na finančnú komisiu.. 
 
číslo:81/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Zumera Kučeru Prievidza o umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy                 
pred stánkom zmrzliny 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Žiadosť p. Zumera Kučeru Prievidza o umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy                 
pred stánkom zmrzliny bez pripomienok. 
 
číslo:82/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Otta Fábrika – OF Prievidza o nájom časti pozemku a predajného stánku oproti 
vchodu do OD Prior 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Otta Fábrika – OF Prievidza o nájom časti pozemku a predajného                
stánku oproti vchodu do OD Prior 
 
číslo:83/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti PJK s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku a predajného                
stánku oproti vchodu do OD Prior 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti PJK s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku a predajného                 
stánku oproti vchodu do OD Prior 
 
číslo:84/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Anny Petrášovej – AMPA, Prievidza o súhlas s umiestnením                 
vonkajšieho sedenia – letnej terasy pred prevádzkou kaviarne  

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Anny Petrášovej – AMPA, Prievidza o súhlas s umiestnením                 
vonkajšieho sedenia – letnej terasy pred prevádzkou kaviarne. 
Súhlasíme s návrhom VVO1. 
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číslo:85/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Radoslava Hanzela – Grennbox, Prievidza o úpravy výmery prenajatého             
pozemku 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť Žiadosť p. Radoslava Hanzela – Grennbox, Prievidza o úpravy výmery prenajatého                 
pozemku bez pripomienok. 
 
číslo:86/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Notárskeho úradu – JUDr. Eleonóra Kohajdová, Prievidza o prehodnotenie                    
výpovede z nájmu pozemkov využívaných ako parkovacie plochy 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť Notárskeho úradu – JUDr. Eleonóra Kohajdová, Prievidza o prehodnotenie                
výpovede z nájmu pozemkov využívaných ako parkovacie plochy. 
Súhlasíme s návrhom VVO1. 
 
číslo:87/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť JUDr. Jána Lacka, Kanianka o prehodnotenie výpovede z nájmu                 
pozemkov využívaných ako parkovacie plochy. 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť JUDr. Jána Lacka, Kanianka o prehodnotenie výpovede z nájmu                 
pozemkov využívaných ako parkovacie plochy. 
Súhlasíme s návrhom VVO1. 
 
číslo:88/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Mariána Gríča – Motopres, Prievidza o nájom časti pozemku na verejné                 
parkovisko – opätovné prehodnotenie žiadosti 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Mariána Gríča – Motopres, Prievidza o nájom časti pozemku na verejné                 
parkovisko 

III. Odporú ča MsR 
Nariadiť odstránenie dopravného značenia. 
 
číslo:89/04/16 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti OLÝRA s.r.o., Považská Bystrica o prehodnotenie výpovede                 
NZ č. 11/2009 k pozemku na uskutočnenie spevnených plôch 

II.  Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti OLÝRA s.r.o., Považská Bystrica o prehodnotenie výpovede                 
NZ č. 11/2009 k pozemku na uskutočnenie spevnených plôch. 
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číslo: 90/04/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Pavla Ondru, Prievidza o prehodnotenie výšky nájmu v NZ č. 4/2008 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť Ing. Pavla Ondru, Prievidza o prehodnotenie výšky nájmu v NZ č. 4/2008  
 
číslo: 91/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti VIP invests.r.o., Prievidza o prehodnotenie výšky nájomného 

II. Odporú ča MsR 
Vyzvať žiadateľa - spoločnosť VIP invests.r.o., Prievidza k preukázaniu vybudovania 
parkovacích miest. Predložiť projekt dopravnej obslužnosti a prepočet statickej dopravy. 

 
číslo: 92/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti Euronics Prievidza s.r.o. o nájom časti pozemku za účelom  zriadenia 
vyhradeného parkovania pre zásobovanie a návštevníkov predajne 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti Euronics Prievidza s.r.o. o nájom časti pozemku za účelom                  
zriadenia vyhradeného parkovania pre zásobovanie a návštevníkov predajne 

 
číslo: 93/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Ľubomíra Mezeia L-Trade, Prievidza o nájom časti pozemku za účelom                 
riadenia prístupu k prenajatému nebytovému priestoru 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Ľubomíra Mezeia L-Trade, Prievidza o nájom časti pozemku za účelom                 
riadenia prístupu k prenajatému nebytovému priestoru 

 
číslo: 94/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie  
Žiadosť spoločnosti 2Brothers s.r.o., Opatovce nad Nitrou o nájom časti pozemkov                
za účelom osadenia cyklostojanov  pre „zelené bicykle“ 

II. Odporú ča MsR 
Vyzvať žiadateľa - spoločnosť 2Brothers s.r.o., Opatovce nad Nitrou k predloženiu 
súhlasného stanoviska dotknutých orgánov, vizualizácie – presnej polohy jednotlivých 
stanovíšť (podmienka OR PZ ODI Prievidza z miestneho šetrenia) 
 
 
 
číslo: 95/04/2016 
komisia 
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I. Berie na vedomie 
Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov                 
od fyzických osôb za účelom rozšírenia súčasného cintorína 

II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza o majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov od fyzických osôb za účelom rozšírenia súčasného cintorína, nakoľko daný 
projekt nerieši perspektívne opatrenia 

III. Odporú ča MsR 
Pokračovať s výstavbou nového cintorína na Banskej 
 
číslo: 96/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Bohunky Jurovýchodnej (1967), Prievidza o kúpu pozemku pod garážou a žiadosť 
o prehodnotenie KC 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Bohunky Jurovýchovej (1967), Prievidza o kúpu pozemku pod garážou 
a odporúča  zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 

 
číslo: 97/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. BohunkyJurovýchodnej (1948), Prievidza o kúpu pozemku pod garážou a žiadosť 
o prehodnotenie KC 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. BohunkyJurovýchovej (1948), Prievidza o kúpu pozemku pod garážou 
a odporúča  zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 

 
číslo: 98/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Ľubomíra Kováča s manželkou, Prievidza o kúpu pozemku pod garážou  

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Ľubomíra Kováča s manželkou, Prievidza o kúpu pozemku pod garážou 
a zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 
 
číslo: 99/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Otta Fitzela a manželky, Prievidza o kúpu pozemku pod garážou a žiadosť 
o prehodnotenie KC 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Otta Fitzela a manželky, Prievidza, o kúpu pozemku pod garážou 
a odporúča zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 
 
 
číslo: 100/04/2016 
Komisia 
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I. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, Prievidza o kúpu pozemku pod garážami  

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť Ing. Daniela Mačuhu, Prievidza, o kúpu pozemku pod garážami a odporúča  
zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 
 
číslo: 101/04/2016 
Komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Viery Moždženovej a p. Ľudovíta Drobného, Prievidza o kúpu pozemku 
pod garážou 

II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Viery Moždženovej a p. Ľudovíta Drobného,  Prievidza, o kúpu pozemku 
pod garážou a odporúča zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 
 
číslo: 102/04/2016 
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Karola Wittemanna a manželky, Prievidza o kúpu pozemku pod garážou 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Karola Wittemanna a manželky, Prievidza, o kúpu pozemku pod garážou 
a odporúča zachovať cenu stanovenú mestom Prievidza 
 
číslo: 103/04/2016 
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť OD PRIOR STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku za účelom modernizácie 
hlavného vstupu 
II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť OD PRIOR STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku za účelom 
modernizácie hlavného vstupu 
 
číslo: 104/04/2016 
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jakuba Mella, Prievidza, o zníženie KC za pozemok na záhradkárske účely 
II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Jakuba Mella, Prievidza o zníženie KC za pozemok na záhradkárske         
účely 
III. Odporú ča MsR 
Stanoviť cenu pozemku podľa zásad predaja pozemkov 
 
číslo: 105/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jany Madajovej, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru 
II. Odporú ča MsR 
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Schváliť žiadosť p. Jany Madajovej, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru a odporúča 
cenu podľa znaleckého posudku 
 
číslo: 106/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Róberta Dadíka, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Róberta Dadíka, Prievidza o kúpu časti nebytového priestoru a odporúča 
cenu podľa znaleckého posudku 
 
číslo: 107/04/16   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti LK Consultings.r.o. Bratislava o kúpu prípadne nájom časti pozemku 
na dobudovanie parkovacích miest 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti LK Consulting s. r.o., Bratislava, o kúpu prípadne nájom časti 
pozemku na dobudovanie parkovacích miest a odporúča predaj časti pozemku za cenu podľa 
znaleckého posudku 
 
číslo: 108/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Igora Cesneka a manželky, Prievidza o kúpu prípadne nájom časti pozemku  
na dobudovanie parkovacích miest 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť Ing. Igora Cesneka a manželky, Prievidza, o kúpu prípadne nájom časti 
pozemku na dobudovanie parkovacích miest a odporúča predaj časti pozemku za cenu podľa 
znaleckého posudku 
 
číslo: 109/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti B&Š HoReCas.r.o., Lehota pod Vtáčnikom o kúpu pozemku za účelom  
podnikateľskej činnosti (skladové a výrobné priestory) 
II. Neodporú ča MsR 

Schváliť žiadosť spoločnosti B&Š HoReCas.r.o., Lehota pod Vtáčnikom o kúpu pozemku 
za účelom podnikateľskej činnosti (skladové a výrobné priestory) 
III. Odporú ča MsR 

Odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže, vyvolávacia cena minimálne 10,-€/m2 
 
číslo: 110/04/2016   
Komisia 
I.          Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti Elektro – MLM s.r.o. Prievidza o kúpu pozemku za účelom podnikateľskej 
činnosti (skladové a výrobné priestory) 
II.        Neodporú ča MsR 
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Schváliť žiadosť spoločnosti Elektro – MLM s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku za účelom 
podnikateľskej činnosti (skladové a výrobné priestory)  
III.       Odporú ča MsR 
Odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže, vyvolávacia cena minimálne 10,-€/m2 
 
číslo: 111/04/16   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti MAVICO spol. s r.o., Bratislava o kúpu časti pozemku 
II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť spoločnosti MAVICO spol. s r. o., Bratislava, o kúpu časti pozemku 
 
číslo: 112/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jána Kiripolského a manželky, Prievidza o kúpu pozemku 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Jána Kiripolského a manželky, Prievidza, o kúpu pozemku  a odporúča 
cenu 20,-€/m2 
 
číslo: 113/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti VIP invests.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť  žiadosť spoločnosti VIP invest s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku 
s podmienkami na základe rokovania 
 
číslo: 114/04/ 2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jána a Danice Mokrej, Prievidza o kúpu pozemku 
II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Jána a Danice Mokrých, Prievidza,  o kúpu pozemku 
III. Odporú ča MsR 
Predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 
 
číslo: 115/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Eleonóry Paulenovej, Prievidza o kúpu pozemku za účelom vysporiadania 
pozemku pri RD 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Eleonóry Paulenovej, Prievidza, o kúpu pozemku za účelom vysporiadania 
pozemku pri RD za cenu 20,-€/m2 

 
číslo: 116/04/2016   
Komisia 
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I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Márie Havaldovej  a p. Evy Stankovej, Prievidza o navýšenie KC pri predaji  
pozemku pod telesom miestnej komunikácie 
II. Neodporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Márie Havaldovej  a p. Evy Stankovej, Prievidza o navýšenie KC pri predaji  
pozemku pod telesom miestnej komunikácie  
III. Odporú ča MsR 
Zachovať cenu 5,-€/m2 
 
číslo: 117/04/16   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Ponuku Ing. Petra Kiabu, Nováky na využitie predkupného práva k pozemku 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť zrušenie predkupného práva k predmetnému pozemku. 
 
číslo: 118/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Petra Páleša, Prievidza o kúpu časti pozemku na záhradkárske účely 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť p. Petra Páleša, Prievidza o kúpu časti pozemku na záhradkárske účely 
za cenu stanovenú podľa zásad predaja pozemkov, minimálne za cenu 10,-€/m2 

 

Rôzne:  

číslo: 119/04/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť obyvateľov ul. Pavlovskej v miestnej časti Hradec o umiestnenie spomaľovačov 
rýchlosti - retarérov. 
II. Odporú ča MsR 
Schváliť žiadosť obyvateľov ul. Pavlovskej v miestnej časti Hradec o umiestnenie 
spomaľovačov rýchlosti - retarérov a to v rozsahu umiestnenia jedného spomaľovača rýchlosti 
na 30km/h rýchlosť v smere od Hradca.  
 

 
Diskusia: 

„Záver“ 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 
zasadnutie za ukončené. 
 
Zapísala: Bc. Zdenka Žillová 

 
Ing. Jozef Polerecký 

       predseda komisie 


