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

Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
zo dňa 14.06.2016 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievi dza  
od 14,15 hod.  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní: p. Ľubica Burešová 
                JUDr. Aneta Tarnoczyová 
                Ing. Lenka Pánisová 
                p. Peter Graus 
 
 

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 
 
 
Návrh programu: 
151/06/2016 Návrh Doplnku č. 4 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi    
                     a ďalších fyzických osôb. 
152/06/2016 Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o zriadenie vecného bremena za  
                     účelom rekonštrukcie NN siete a jej posilnenia. 
153/06/2016 Žiadosť p. Márie Čulagovej BESPA-STRAV, Prievidza o zriadenie vecného  
                     bremena  za účelom zriadenia prístupovej cesty z Ul. T. Vansovej k prevádzke. 
154/06/2016 Žiadosť p. Petra Hianika o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia  
                     vodovodnej prípojky. 
155/06/2016 Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu zo  
                     dňa 18.01.2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza, Hradec:  
                     zahustenie DTS, IBV Hradec I.etapa“. 
156/06/2016 Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu zo  
                     dňa 09.02.2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza – rek. 667  
                     úsek 5, 667 úsek 4 a DOTS 659 (SW 7821)“. 
157/06/2016 Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu zo  
                     dňa 22.02.2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza –  
                     rekonštrukcia  VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/3,2,1“. 
158/06/2016 Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu zo  
                     dňa 22.02.2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza –  Terasy,   
                      rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“. 
159/06/2016 Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu zo  
                     dňa 20.04.2016 o schválení zriadenia vecného bremena „Prievidza – ul. Riečna,  
                     rozšírenie NNK pre RD Grabecová“. 
160/06/2016 Informácia o vyjadrení spoločnosti Slovak Telecom a.s. Bratislava k podmienkam  
                     umiestnenia líniovej a inžinierskej stavby TP Prievidza, Stavbárov 56/17  
                     Spektrum.  
161/06/2016 Žiadosť p. Petra Mokrého z Prievidze o nájom pozemkov CKM č. 6284/1-6284/2  
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                     na záhradkárske  účely. 
162/06/2016 Žiadosť p. Zlatici Kotlárovej z Prievidze o nájom časti pozemku CKN p.č.2059/1  
                     – prechod nájmu. 
163/06/2016 Žiadosť spoločnosti TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na  
                     umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy počas výdaja obedov. 
164/06/2016 Žiadosť spoločnosti OBEREG Plus s.r.o. Kanianka o nájom časti pozemkov 
165/06/2016 Žiadosť p. Ľubomíra Mečiara s manželkou z Prievidze o nájom časti pozemku za  
                     účelom zriadenia parkovacieho miesta. 
166/06/2016 Žiadosť p. Karola Kalinu z Prievidze o nájom časti pozemku za účelom  
                     parkovania os. auta. 
167/06/2016 Žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu nehnuteľnosti (objektu  
                     a pozemkov) Základnej školy S. Chalupku 
168/06/2016 Žiadosť p. Kláry Lúčanovej z Prievidze o kúpu časti pozemku so studňou. 
169/06/2016 Návrh právnej kancelárie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na objekt  
                    „Výmenníkovej stanice“ súpisné č. 20732 a pozemok p.č.4985 
170/06/2016 Žiadosť spoločnosti JIMBO Invest s.r.o. Prievidza o nájom pozemkov za účelom  
                     vybudovania parkovacích miest, ktoré sa po realizácii odovzdajú do majetku  
                     Mesta Prievidza. 
  
Rôzne 

  171/06/2016 Žiadosť obyvateľov ul. A. Sládkoviča v Prievidzi o riešenie niekoľkých  
                       problémov uvedených  v žiadosti, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 
 
 
číslo:151/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi                        
a ďalších fyzických osôb. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh Doplnku č. 4 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi                     
a ďalších fyzických osôb s podmienkou  prehodnotiť 

a. Zjednotiť odmeňovanie poslancov a neposlancov ako členov komisii 
b. Odmeňovanie zapisovateliek komisii by malo byť rovnaké ako zapisovateliek 

volebných výborov 
 
číslo:152/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o zriadenie vecného bremena za                      
účelom rekonštrukcie NN siete a jej posilnenia. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o zriadenie vecného bremena za 
účelom rekonštrukcie NN siete a jej posilnenia a to na existujúcom mieste. 

III. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina za účelom rekonštrukcie NN siete a jej 
posilnenia umiestni ť rozvodovú skri ňu na chodník . 
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číslo:153/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Márie Čulagovej BESPA-STRAV, Prievidza o zriadenie vecného bremena  za 
účelom zriadenia prístupovej cesty z Ul. T. Vansovej k prevádzke. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Márie Čulagovej BESPA-STRAV, Prievidza o zriadenie vecného                      
bremena  za účelom zriadenia prístupovej cesty z Ul. T. Vansovej k prevádzke s podmienkou  
realizovať bez zásahu do telesa komunikácie. 
 
 
číslo:154/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Správa žiadosť p. Petra Hianika o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia                      
vodovodnej prípojky. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Petra Hianika o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia                      
vodovodnej prípojky s podmienkou  realizácie pretlakom. 
 
 
číslo:155/06/2016 – 159/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informácia o stanovisku spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k Oznámeniu o schválení 
zriadenia vecného bremena. 

II. Súhlasíme s rozhodnutím MsR 
III.  

 
číslo:160/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o vyjadrení spoločnosti Slovak Telecom a.s. Bratislava k podmienkam                      
umiestnenia líniovej a inžinierskej stavby TP Prievidza, Stavbárov 56/17 Spektrum. 

II. Súhlasíme s vyjadrením finančnej komisie 
III.  

 
číslo:161/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Petra Mokrého z Prievidze o nájom pozemkov CKM č. 6284/1-6284/2 na 
záhradkárske  účely. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Petra Mokrého z Prievidze o nájom pozemkov CKM č. 6284/1-6284/2                   
na záhradkárske  účely bez pripomienok. 
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číslo:162/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Zlatici Kotlárovej z Prievidze o nájom časti pozemku CKN p.č.2059/1                      
prechod nájmu. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Zlatici Kotlárovej z Prievidze o nájom časti pozemku CKN p.č.2059/1                      
– prechod nájmu bez pripomienok. 
 
 
číslo:163/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na                      
umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy počas výdaja obedov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na                      
umiestnenie vonkajšieho sedenia – terasy počas výdaja obedov bez pripomienok. 
 
 
číslo:164/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti OBEREG Plus s.r.o. Kanianka o nájom časti pozemkov. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti OBEREG Plus s.r.o. Kanianka o nájom časti pozemkov. 
 
 
číslo:165/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť  p. Ľubomíra Mečiara s manželkou z Prievidze o nájom časti pozemku za                     
účelom zriadenia parkovacieho miesta.  

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Ľubomíra Mečiara s manželkou z Prievidze o nájom časti pozemku za                      
účelom zriadenia parkovacieho miesta. 
 
 
číslo:166/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Karola Kalinu z Prievidze o nájom časti pozemku za účelom parkovania os. auta. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Karola Kalinu z Prievidze o nájom časti pozemku za účelom                      
parkovania os. auta. 
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číslo:167/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu nehnuteľnosti (objektu                   
a pozemkov) Základnej školy S. Chalupku. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu nehnuteľnosti (objektu                      
a pozemkov) Základnej školy S. Chalupku za podmienok  stanovených finančnou komisiou. 
 
 
číslo:168/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť  p. Kláry Lúčanovej z Prievidze o kúpu časti pozemku so studňou. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Žiadosť p. Kláry Lúčanovej z Prievidze o kúpu časti pozemku so studňou bez  
pripomienok. 
 
 
číslo:169/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh právnej kancelárie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na objekt                     
„Výmenníkovej stanice“ súpisné č. 20732 a pozemok p.č.4985. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh právnej kancelárie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na objekt                     
„Výmenníkovej stanice“ súpisné č. 20732 a pozemok p.č.4985 bez pripomienok. 
 
 
číslo:170/06/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti JIMBO Invest s.r.o. Prievidza o nájom pozemkov za účelom                      
vybudovania parkovacích miest, ktoré sa po realizácii odovzdajú do majetku    Mesta Prievidza.      

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti JIMBO Invest s.r.o. Prievidza o nájom pozemkov za účelom                      
vybudovania parkovacích miest, ktoré sa po realizácii odovzdajú do majetku Mesta Prievidza. 
 

 

Rôzne:  

číslo: 171/06/2016   
Komisia 
I. Berie na vedomie 
Žiadosť obyvateľov ul. A. Sládkoviča v Prievidzi o riešenie niekoľkých problémov uvedených  
v žiadosti, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
II. Odporú ča MsZ 
Zaradiť niektoré požiadavky zo žiadosti obyvateľov ul. A. Sládkoviča v Prievidzi, ktorá tvorí 
prílohu tohto uznesenia, do plánovaných opráv na budúci rok. 
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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 


