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

Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 
zo dňa 08.08.2016 

Návrh programu: 

172/08/2016 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového  

                     rozpočtu za obdobie 1-6/2016 

173/08/2016 Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 

174/08/2016 Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 

funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 3. 

175/08/2016 Žiadosť p. Silvia Baginová bytom Prievidza o nájom časti pozemku na 

umiestnenie vonkajšieho sedenia terasy 

176/08/2016 Žiadosť p. Martin Peťovský bytom Prievidza o nájom časti pozemku. 

177/08/2016 Žiadosť p. Štefan Šnirc bytom Prievidza o nájom časti pozemku. 

178/08/2016 Žiadosť p. Ľubomíra Mečiara s manželkou bytom Prievidza o nájom časti 

pozemku. 

179/08/2016 Žiadosť spoločnosti OD Prior STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku 

180/08/2016 Ponuka p. Edmund Majdan bytom Prievidza na predaj časti pozemku. 

181/08/2016 Žiadosť p. Miroslav Dovala bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

182/08/2016 Žiadosť p. Norbert Pekár s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemkov. 

183/08/2016 Žiadosť spoločnosti COOP Jednota Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti 

pozemku 

184/08/2016 Ponuka p. Albína Lörincová bytom Prievidza na predaj pozemku. 

185/08/2016 Informácia spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza o vypracovanom znaleckom 

posudku, objednaným mestom. 

186/08/2016 Žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. Diviacká Nová Ves o kúpu časti pozemku. 

187/08/2016 Žiadosť p. Magdaléna Mečiarová bytom Prievidza o kúpu pozemku. 

188/08/2016 Žiadosť p. Ladislava Mečiara bytom Tužina o kúpu časti pozemku. 

189/08/2016 Žiadosť PhDr. František Anderjovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti 

pozemku. 

190/08/2016 Stanovisko obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa k ponuke mesta na odkúpenie 

si časti pozemku, slúžiaceho ako prístupová cesta k záhradám v ich vlastníctve, 

za kúpnu cenu 20,00 €/m² 

191/08/2016 Žiadosť p. Jozefa Petráša s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

192/08/2016 Žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice z Bojníc 

o uzavretie nájomných zmlúv s mestom. 

193/08/2016 Stanovisko vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi ku kúpnej cene podľa 

znaleckého posudku.  

194/08/2016 Návrh Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu 

na výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti. 

195/08/2016 Žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. so sídlom v Diviackej Novej Vsi 277 

                     o zriadenie vecného bremena za účelom vedenia, výstavby a údržby 

inžinierskych sieti a o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 

bremena 

196/08/2016 Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie 

vecného bremena za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na 

Riečnej a Úzkej ulici 
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197/08/2016 Žiadosť p. Františka Uhliara bytom Prievidza o prehodnotenie trasovania IS 

schváleného uznesením MsZ č. 235/2016 dňa 30.05.2016 

198/08/2016 Žiadosť spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave 

o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia verejnej elektronickej 

komunikačnej siete. 

199/08/2016 Žiadosť spoločnosti NADAR s.r.o. Bratislava zastupujúcej spoločnosť Slovak 

Telekom a.s. Bratislava  o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS - 

metalickej prípojky na Ul. S. Chalupku 

200/08/2016 Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar 

s.r.o. o zriadenie vecného bremena k stavbe „9307-Prievidza, Ul. S. Chalupku, 

rekonštrukcia NNK z 666/ts/655 pre 12 B.J. DOPSTA“  

201/08/2016 Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie 

vecného bremena za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na 

Nábrežnej ulici 

202/08/2016 Žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a manželky bytom Prievidza o doplnenie 

uznesenia MsZ zo dňa 31.01.2012 pre potreby uzatvorenia zmluvy o zriadení 

vecného bremena pre potreby vkladového konania 

203/08/2016 Žiadosť Ing. Richarda Takáča bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena za 

účelom uloženia IS na Ul. Na Karasiny 

204/08/2016 Žiadosť p. Jána Oršulu s manželkou bytom Sebedražie v zastúpení Ing. Pavlom 

Herdom, HePa Consulting s.r.o. Bojnice o zriadenie vecného bremena za 

účelom uloženia IS a vodomernej šachty. 

205/08/2016 Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zrušenie 

podmienky schválenej v uznesení MsZ č. 150/16 zo dňa 26.04.2016 

206/08/2016 Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o prehodnotenie 

výšky odplaty (uloženie IS-optického kábla na Gazdovskej ulici 

 

 

Rôzne 

  207/08/2016 Žiadosť p. Miklasa o možnosť preloženia dopravnej značky CMPZ na  

                       Ul. Puškinova cca o 50m  

  208/08/2016 Prerokovať zoznam opráv chodníkov a miestnych komunikácii 

  209/08/2016 Prerokovať zloženie členstva Komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 

 

číslo:172/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového                      

rozpočtu za obdobie 1-6/2016 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového                      

rozpočtu za obdobie 1-6/2016 bez pripomienok 

 

číslo:173/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 

II. Odporúča MsZ 
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Schváliť návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 bez 

pripomienok 

 

číslo:174/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 

1 až 3.  

II. Odporúča MsZ 

Schváliť Návrh Doplnku č. 4 k VZN 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení 

Doplnkov č. 1 až 3. bez pripomienok 

 

 

číslo:175/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Silvia Baginová bytom Prievidza o nájom časti pozemku na umiestnenie 

vonkajšieho sedenia terasy. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Silvia Baginová bytom Prievidza o nájom časti pozemku na umiestnenie 

vonkajšieho sedenia terasy bez pripomienok. 

 

 

číslo:176/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Martin Peťovský bytom Prievidza o nájom časti pozemku.. 

II. Nedporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Martin Peťovský bytom Prievidza o nájom časti pozemku.. 

 

 

 

číslo:177/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Štefan Šnirc bytom Prievidza o nájom časti pozemku.. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Štefan Šnirc bytom Prievidza o nájom časti pozemku bez pripomienok. 

 

číslo:178/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Ľubomíra Mečiara s manželkou bytom Prievidza o nájom časti pozemku. 

II. Nedporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Ľubomíra Mečiara s manželkou bytom Prievidza o nájom časti pozemku. 
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číslo:179/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti OD Prior STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti OD Prior STRED a.s. Zvolen o kúpu časti pozemku. 

 

číslo:180/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Ponuku p. Edmund Majdan bytom Prievidza na predaj časti pozemku.  

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť ponuku p. Edmund Majdan bytom Prievidza na predaj časti pozemku. 

 

číslo:181/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Miroslav Dovala bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  p. Miroslav Dovala bytom Prievidza o kúpu časti pozemku bez pripomienok. 

 

číslo:182/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Norbert Pekár s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemkov. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Norbert Pekár s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemkov s 

podmienkou bez oplotenia. 

 

 

číslo:183/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť  spoločnosti COOP Jednota Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti pozemku 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti COOP Jednota Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti pozemku. 

 

číslo:184/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Ponuku p. Albíny Lörincovej bytom Prievidza na predaj pozemku. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť ponuku p. Albíny Lörincovej bytom Prievidza na predaj pozemku. 

 

číslo:185/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Informáciu spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza o vypracovanom znaleckom posudku, 
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objednaným mestom. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza , nakoľko je potrebné tam riešiť 

statickú dopravu a zásobovanie. 

 

číslo:186/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. Diviacká Nová Ves o kúpu časti pozemku. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. Diviacká Nová Ves o kúpu časti pozemku bez 

pripomienok. 

 

číslo:187/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Magdaléna Mečiarová bytom Prievidza o kúpu pozemku. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Magdaléna Mečiarová bytom Prievidza o kúpu pozemku bez pripomienok 

 

číslo:188/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Ladislava Mečiara bytom Tužina o kúpu časti pozemku. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Ladislava Mečiara bytom Tužina o kúpu časti pozemku. 

 

číslo:189/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť PhDr. František Anderjovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť PhDr. František Anderjovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti 

pozemku bez pripomienok. 

 

číslo:190/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Stanovisko obyvateľov Ul. I. Krasku a J. Červeňa k ponuke mesta na odkúpenie si časti 

pozemku, slúžiaceho ako prístupová cesta k záhradám v ich vlastníctve, za kúpnu 

cenu 20,00 €/m². 

II. Odporúča MsZ 

Nájom požadovanej časti pozemku, slúžiaceho ako prístupovú komunikáciu k záhradám vo 

vlastníctve obyvateľov Ul. I.Krasku a J. Červeňa za symbolickú cenu 1€/rok. 

 

číslo:191/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 
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Žiadosť p. Jozefa Petráša s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Jozefa Petráša s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku bez 

pripomienok. 

 

 číslo:192/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice z Bojníc o uzavretie 

nájomných zmlúv s mestom. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice z Bojníc 

o uzavretie nájomných zmlúv s mestom s podmienkou vysporiadať za 1€/rok. 

 

číslo:193/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Stanovisko vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi ku kúpnej cene podľa znaleckého 

posudku. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť stanovisko vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi ku kúpnej cene podľa 

znaleckého posudku 

III. Odporúča MsZ 

Odpredaj podľa znaleckého posudku. 

 

číslo:194/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon 

MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť Návrh Zmluvy o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na 

výkon MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti. 

 

 

číslo:195/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. so sídlom v Diviackej Novej Vsi 277 

o zriadenie vecného bremena za účelom vedenia IS a o prehodnotenie výšky odplaty za 

zriadenie vecného bremena. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti CNC Trend s.r.o. so sídlom v Diviackej Novej Vsi 277 

o zriadenie vecného bremena za účelom vedenia IS a vyhovieť požiadavke o prehodnotenie 

výšky odplaty (východisková cena pre výpočet odplaty 20€/m²) 

 

číslo:196/08/2016 

komisia 
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I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie vecného bremena 

za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na Riečnej a Úzkej ulici. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie vecného 

bremena za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na Riečnej a Úzkej ulici 

a to za podmienok: 

- Odplata v zmysle platných zásad 

- Telekomunikačnú prípojku realizovať pretlakom popod cestu 

- Oprávnený z vecného bremena dá súhlas pre mesto Prievidza na vybudovanie 

parkovacích miest pozdĺž Riečnej ulice 

    

číslo:197/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Františka Uhliara bytom Prievidza o prehodnotenie trasovania IS schváleného 

uznesením MsZ č. 235/2016 dňa 30.05.2016. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Františka Uhliara bytom Prievidza o prehodnotenie trasovania IS 

schváleného uznesením MsZ č. 235/2016 dňa 30.05.2016 za podmienok: 

- Zmenu trasovania IS realizovať za odplatu v zmysle platných Zásad 

- V prípade budovania verejnoprospešnej stavby mestom Prievidza, žiadateľ udelí 

súhlas na prekládku IS aj v ochrannom pásme 

 

číslo:198/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave o zriadenie 

vecného bremena za účelom zriadenia verejnej elektronickej komunikačnej siete. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave o 

zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia verejnej elektronickej komunikačnej siete. 

III. Odporúča MsZ 

Ďalej pokračovať v rokovaní s ostatnými prevádzkovateľmi optických sietí, zvolať pracovné 

stretnutie za účelom skoordinovania investičných zámerov. 

 

číslo:199/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti NADAR s.r.o. Bratislava zastupujúcej spoločnosť Slovak Telekom a.s. 

Bratislava  o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS - metalickej prípojky na Ul. 

S. Chalupku. 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti NADAR s.r.o. Bratislava zastupujúcej spoločnosť Slovak 

Telekom a.s. Bratislava  o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS - metalickej 

prípojky na Ul. S. Chalupku 

III. Odporúča  

Právnej kancelárii, aby vyvolala rokovanie so všetkými záujemcami (UPC BROADBAND 



8 
 

SLOVAKIA s.r.o., Slovak Telekom a.s., ...) za účelom skoordinovania investičných zámerov, 

t.j. aby sa uložili všetky IS naraz. 

 

číslo:200/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar s.r.o. 

o zriadenie vecného bremena k stavbe „9307-Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia NNK 

z 666/ts/655 pre 12 B.J. DOPSTA“  

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar 

s.r.o. o zriadenie vecného bremena k stavbe „9307-Prievidza, Ul. S. Chalupku, rekonštrukcia 

NNK z 666/ts/655 pre 12 B.J. DOPSTA“ podľa vyjadrenia finančnej komisie. 

 

číslo:201/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie vecného bremena 

za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na Nábrežnej ulici 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zriadenie vecného 

bremena za účelom uloženia IS - FTTH telekomunikačnej prípojky na Nábrežnej ulici bez 

pripomienok. 

 

číslo:202/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a manželky bytom Prievidza o doplnenie uznesenia MsZ zo 

dňa 31.01.2012 pre potreby uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena pre potreby 

vkladového konania 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Mgr. Maroša Štorcela a manželky bytom Prievidza o doplnenie uznesenia 

MsZ zo dňa 31.01.2012 pre potreby uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena pre 

potreby vkladového konania v zmysle doloženého geometrického plánu. 

 

číslo:203/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Ing. Richarda Takáča bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena za účelom 

uloženia IS na Ul. Na Karasiny 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Ing. Richarda Takáča bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena za 

účelom uloženia IS na Ul. Na Karasiny za odplatu v zmysle platných Zásad, IS realizovať 

pretlakom popod cestu. 

 

číslo:204/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 
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Žiadosť p. Jána Oršulu s manželkou bytom Sebedražie v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, 

HePa Consulting s.r.o. Bojnice o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS 

a vodomernej šachty. 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Jána Oršulu s manželkou bytom Sebedražie v zastúpení Ing. Pavlom 

Herdom, HePa Consulting s.r.o. Bojnice o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS  

 

číslo:205/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zrušenie podmienky 

schválenej v uznesení MsZ č. 150/16 zo dňa 26.04.2016 

II. Odporúča MsZ 

Vyhovieť žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o zrušenie podmienky 

schválenej v uznesení MsZ č. 150/16 zo dňa 26.04.2016 

 

číslo:206/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DSI SATA s.r.o. so sídlom v Námestove o prehodnotenie výšky odplaty 

(uloženie IS-optického kábla na Gazdovskej ulici) 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť zmenu odplaty za zriadenie VB určenú znaleckým posudkom vypracovaním na 

ocenenie hodnoty pozemku za m², v ktorom má byť vedené navrhované trasovanie ( t.j. nie 

je obmedzenie užívania) 
 

Rôzne: 

číslo:207/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Miklasa o možnosť preloženia dopravnej značky CMPZ na Ul. Puškinova 

cca o 50m 

II. Odporúča MsZ 

Vyhovieť žiadosť p. Miklasa o možnosť preloženia dopravnej značky CMPZ na                        

Ul. Puškinova cca o 50m 

 

číslo:208/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Zoznam opráv chodníkov a miestnych komunikácii 

II. Odporúča MsZ 

Realizovať opravy podľa predloženého zoznamu opráv chodníkov a miestnych komunikácii 

bez pripomienok. 

 

číslo:209/08/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Požiadavku na prerokovanie zloženie členstva Komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP. 
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II. Odporúča MsZ 

Znížiť počet na sedem členov Komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Zdenka Žillová                                                       Ing. Jozef Polerecký 
       predseda komisie 


