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

Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
zo dňa 21.11.2016 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní: Ing. Marián Bielický 

  Ing. Ľudmila Richterová 
  Mgr. Vlasta Miklasová 
  JUDr. Aneta Tarnóczyová 
  Ing. Petra Briatková 
  Ľubica Burešová 
 JUDr. Eva Privitzerová 

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 
 
Návrh programu: 
269/11/2016 Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych    

služieb v meste Prievidza. 
270/11/2016 Návrh VZN č.9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach. 
271/11/2016 Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka ZŠ, MŠ, ZUŠ na území mesta Prievidza pre rok 2017. 
272/11/2016 Kúpa nájomných bytov 2x12 b.j. a inžinierske siete – Bytový dom 4, Gazdovská 

ulica Prievidza“. 
273/11/2016 Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 

2019. 
274/11/2016 Informácia o zmene trasy uloženia NN prípojky spoločnosti PROSPEKT s.r.o. 

Žilina na základe doloženého geometrického plánu. (VVO č.2) 
275/11/2016 Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o právo uloženia IS k stavbe 

„7802-Prievidza-rekonštrukcia VNV 668/úsek/8, 183/úsek/1“. (VVO č. 2) 
276/11/2016 Informácia o doručenej žiadosti Ing. Igora Cesneka s manželkou bytom Prievidza 

o zrušenie, resp. zníženie odplaty za zriadenie vecného bremena. (VVO č.2) 
277/11/2016 Žiadosť p. Edmunda Majdana bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena 

s právom prechodu peších a o zrušenie, resp. posunutie 1 parkovacieho miesta 
CMPZ. (VVO č.4) 

278/11/2016 Žiadosť Mariána Kollára a manželky bytom Kľačno o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia inžinierskych sieti (voda, plyn, kanalizácia, elektrika) a právom 
prechodu peších a prejazdu motorovými vozidlami. A zároveň o udelenie súhlasu 
s vybudovaním prístupov zo zámkovej dlažby (vjazd a chodník pre peších).  
(VVO č. 4) 

279/11/2016 Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s Bratislava v zastúpení Michlovský 
spol. s r.o. o zriadenie vecného bremena  s právom uloženia IS – prípojky optickej 
siete FTTC k stavbe „ZS Orange 0499BB Prievidza – Včelárska prípojka FTTC“. 
( VVO č.4) 

280/11/2016 Žiadosť OZ Aeroklub letisko Prievidza o kúpu pozemkov. (VVO č.2) 
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281/11/2016 Žiadosť COOP jednota Prievidza, spotrebné družstvo o zámenu pozemkov, ktoré 
plánuje použiť na účely odstavných plôch. (VVO č. 4) 

282/11/2016 Žiadosť Mestského úradu, odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP o majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov pod detským ihriskom v prímestských častiach Malej 
Lehôtky. (VVO č.6) 

283/11/2016 Žiadosť pána Zumera Kučeru z Prievidze o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  
(VVO č.1) 

284/11/2016 Žiadosť pána Muhamada Jusufiho z Pezinku o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  
(VVO č.1) 

285/11/2016 Žiadosť spoločnosti AKKRAM s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  
(VVO č.3) 

286/11/2016 Žiadosť pána Mariána Griča – Motopress Prievidza o nájom časti pozemku pod 
dvomi parkovacími miestami. (VVO č.4) 

287/11/2016 Žiadosť p. Petre Bebjak Prievidza o kúpu pozemku za účelom zlepšenia prístupu 
k nehnuteľnosti. (VVO č.4) 

288/11/2016 Žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu časti pozemku pod vstupmi  
                     do objektu. (VVO č.2) 
289/11/2016 Žiadosť p. BC. Milan Lackovič bytom Prievidza o kúpu nebytového priestoru 

v pivničných priestoroch. (VVO č.2) 
290/11/2016 Žiadosť p. Ľubomír Choleva bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. (VVO č.2) 
291/11/2016 Žiadosť p. Jana Cholevová bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. (VVOč.2) 
292/11/2016 Žiadosť p. Boženy Zaťkovej bytom Nitrianske Pravno o kúpu časti pozemku. 

(VVO č.4) 
Rôzne 
293/11/2016 Interpelácia poslankyne Dadíkovej na zriadenie priechodu pre chodcov na  
                     Ul. Rastislavova pri ZUŠ L. Stančeka. 
294/11/2016 Interpelácia poslankyne Dadíkovej na zriadenie priechodu pre chodcov na  
                     Ul. Duklianska pri kine Baník (Art Point). 
295/11/2016 Informácia o povinnosti vypracovania Passportu miestnych komunikácii 

a dopravného značenia, ktorá vyplýva zo zákona na základe § 3d, odsek 8 zák. 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Mestu bude slúžiť nielen ako súpis majetku obce, ale aj ako podklad pre 
projektovanie, rekonštrukciu a údržbu MK. Bude slúžiť ako podkladové dáta pre 
verejné obstarávanie či už pri rekonštrukciách alebo údržbe a tiež pre 
spracovanie dôležitých strategických dokumentov. 

296/11/2016 Požiadavka na personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej 
agendy. 

297/11/2016 Požiadavka na vybudovanie 4 parkovacích miest pozdĺžneho státia zo 
zatrávňovacích tvárnic vo vnútrobloku na ul. J. Kráľa 22, nakoľko súčasný stav 
spevnených plôch je nepostačujúci a vozidlo na zber komunálneho odpadu musí 
prechádzať po zeleni čím dochádza k narušeniu povrchovej štruktúry TTP. 

298/11/2016 Požiadavka na vymedzenie priestoru pre zásobovanie školskej jedálne ZŠ  
                     S. Chalupku pri pivničnom okne, ktoré využívajú na zásobovanie zeleninových 

skladových priestorov. 
299/11/2016 Požiadavka na obmedzenie vjazdu do areálu školy S. Chalupku, nakoľko tam 

parkujú vozidlá, ktoré obmedzujú pohyb vozidiel na zber komunálneho odpadu 
a dochádza ku kolízii. 
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číslo:269/11/2016   
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych    služieb 
v meste Prievidza. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o pskytovaní sociálnych    služieb 
v meste Prievidza bez pripomienok. 
 
 

číslo:270/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN č.9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh VZN č.9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach bez 
pripomienok. 
 
 

číslo:271/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZŠ, MŠ, 
ZUŠ na území mesta Prievidza pre rok 2017. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 
ZŠ, MŠ, ZUŠ na území mesta Prievidza pre rok 2017 bez pripomienok. 
 
 

číslo:272/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o Kúpe nájomných bytov 2x12 b.j. a inžinierske siete – Bytový dom 4, Gazdovská 
ulica Prievidza“. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť kúpu nájomných bytov 2x12 b.j. a inžinierske siete – Bytový dom 4, Gazdovská ulica 
Prievidza“ bez pripomienok. 

 

číslo:273/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 2019. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 2019 bez 
pripomienok. 
 



4 

 

 
 
číslo:274/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o zmene trasy uloženia NN prípojky spoločnosti PROSPEKT s.r.o. Žilina na základe 
doloženého geometrického plánu. (VVO č.2) 

II. Odporú ča MsZ 
Uložiť spoločnosti PROSPEKT s.r.o. Žilina sankciu za porušenie zmluvy v trasovaní uloženia 
NN prípojky a to vo výške 500,- €. 

 
číslo:275/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o právo uloženia IS k stavbe „7802 Prievidza-
rekonštrukcia VNV 668/úsek/8, 183/úsek/1“. (VVO č. 2)  

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina o právo uloženia IS k stavbe „7802-
Prievidza-rekonštrukcia VNV 668/úsek/8, 183/úsek/1“  s podmienkou trasu viesť v maximálnej 
miere v zeleni v prípade križovania komunikácii, spevnených plôch, chodníkov a parkovísk 
realizovať uloženie IS pretlakom. 
 
číslo:276/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o doručenej žiadosti Ing. Igora Cesneka s manželkou bytom Prievidza o zrušenie, 
resp. zníženie odplaty za zriadenie vecného bremena (práva prechodu pešo a prejazdu 
motorovými vozidlami). (VVO č.2) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Ing. Igora Cesneka s manželkou bytom Prievidza o zrušenie, resp. zníženie 
odplaty za zriadenie vecného bremena a to znížením odplaty za zriadenie vecného bremena 
(práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami) na 10  €/m2, t. j. znížiť o 3,33  €/m2

 

 
číslo:277/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Edmunda Majdana bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
prechodu peších a o zrušenie, resp. posunutie 1 parkovacieho miesta CMPZ. (VVO č.4) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Edmunda Majdana bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom prechodu peších a o zrušenie, resp. posunutie 1 parkovacieho miesta CMPZ. 
 
číslo:278/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Mariána Kollára a manželky bytom Kľačno o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia inžinierskych sieti (voda, plyn, kanalizácia, elektrika) a právom prechodu peších 
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a prejazdu motorovými vozidlami. A zároveň o udelenie súhlasu s vybudovaním prístupov zo 
zámkovej dlažby (vjazd a chodník pre peších). (VVO č. 4) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Mariána Kollára a manželky bytom Kľačno o zriadenie vecného bremena 

s právom uloženia inžinierskych sieti (voda, plyn, kanalizácia, elektrika) a právom prechodu 
peších a prejazdu motorovými vozidlami. A zároveň o udelenie súhlasu s vybudovaním 
prístupov zo zámkovej dlažby (vjazd a chodník pre peších) bez pripomienok v zmysle zásad. 

 
číslo:279/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s Bratislava v zastúpení Michlovský spol. s r.o. 
o zriadenie vecného bremena  s právom uloženia IS – prípojky optickej siete FTTC k stavbe 
„ZS Orange 0499BB Prievidza – Včelárska prípojka FTTC“. ( VVO č.4) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti Orange Slovensko a.s Bratislava v zastúpení Michlovský spol. 
s r.o. o zriadenie vecného bremena  s právom uloženia IS – prípojky optickej siete FTTC 
k stavbe „ZS Orange 0499BB Prievidza – Včelárska prípojka FTTC“  s podmienkami zmeny 
trasovania ako pri EUB, odplata podľa zásad, v prípade rozkopania chodníka uviesť do 
pôvodného stavu. 
 
číslo:280/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť OZ Aeroklub letisko Prievidza o kúpu pozemkov. (VVO č.2) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť OZ Aeroklub letisko Prievidza o kúpu pozemkov.  
 
číslo:281/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť COOP jednota Prievidza, spotrebné družstvo o zámenu pozemkov, ktoré plánuje 
použiť na účely odstavných plôch. (VVO č. 4) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť COOP jednota Prievidza, spotrebné družstvo o zámenu pozemkov, ktoré 
plánuje použiť na účely odstavných plôch bez pripomienok. 
 
číslo:282/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Mestského úradu, odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP o majetko-právne vysporiadanie 
pozemkov pod detským ihriskom v prímestských častiach Malej Lehôtky. (VVO č.6) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Mestského úradu, odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP o majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov pod detským ihriskom v prímestských častiach Malej Lehôtky  bez 
pripomienok. 
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číslo:283/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť pána Zumera Kučeru z Prievidze o nájom časti pozemku na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  (VVO č.1) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť Žiadosť pána Zumera Kučeru z Prievidze o nájom časti pozemku na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  
 
 
číslo:284/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť pána Muhamada Jusufiho z Pezinku o nájom časti pozemku na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  (VVO č.1) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť pána Muhamada Jusufiho z Pezinku o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.   
 
číslo:285/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti AKKRAM s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka.  (VVO č.3). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti AKKRAM s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka bez pripomienok. 
 
číslo:286/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť pána Mariána Griča – Motopress Prievidza o nájom časti pozemku pod dvomi 
parkovacími miestami. (VVO č.4) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť pána Mariána Griča – Motopress Prievidza o nájom časti pozemku pod dvomi 
parkovacími miestami s podmienkou preloženia dopravného značenia osadeného 
v prechodnej šírke chodníka, zabezpečiť bezproblémový prechod peších a zároveň 
zabezpečiť, aby výstavné vozidlá nezasahovali do prechodnej šírky chodníka. 
 
číslo:287/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Petre Bebjak Prievidza o kúpu pozemku za účelom zlepšenia prístupu k 
nehnuteľnosti. (VVO č.4) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Petre Bebjak Prievidza o kúpu pozemku za účelom zlepšenia prístupu k 
nehnuteľnosti bez pripomienok. 
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číslo:288/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu časti pozemku pod vstupmi do objektu. 
(VVO č.2) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti DOPSTA s.r.o. Prievidza o kúpu časti pozemku pod vstupmi do 
objektu bez pripomienok. 
 
číslo:289/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Bc. Milan Lackovič bytom Prievidza o kúpu nebytového priestoru v pivničných 
priestoroch. (VVO č.2) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. BC. Milan Lackovič bytom Prievidza o kúpu nebytového priestoru 
v pivničných priestoroch bez pripomienok. 
 
číslo:290/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Ľubomír Choleva bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. (VVO č.2) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Ľubomír Choleva bytom Prievidza o kúpu časti pozemku.  
 
číslo:291/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jana Cholevová bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. (VVOč.2) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Jana Cholevová bytom Prievidza o kúpu časti pozemku.  
 
číslo:292/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Boženy Zaťkovej bytom Nitrianske Pravno o kúpu časti pozemku. (VVO č.4) 

II. Odporú ča MsZ 
Požadovať doloženie k žiadosť p. Boženy Zaťkovej bytom Nitrianske Pravno o kúpu časti 
pozemku, zjednodušenú projektovú dokumentáciu dopravnej obslužnosti plánovaného 
polyfunkčného objektu. 
 
 
Rôzne: 
číslo:293/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Interpeláciu poslankyne Dadíkovej na zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Rastislavova pri 
ZUŠ L. Stančeka. 



8 

 

II. Neodporú ča MsZ 
Budovanie priechodu pre chodcov pri ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ulici neodporúča, 
nakoľko sa v blízkej lokalite nachádza niekoľko priechodov pre chodcov a to ani nie vo 
vzdialenosti 50m. Zároveň by si vybudovanie požadovaného priechodu vyžiadalo potrebu 
doriešenia verejného osvetlenia z dôvodu nasvetlenia priechodu. 
 
 
číslo:294/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Interpeláciu poslankyne Dadíkovej na zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Duklianska pri  
kine Baník (Art Point). 

II. Odporú ča MsZ 
Vybudovanie priechodu pre chodcov pri kine Baník (art point) na Duklianskej ulici, 
nakoľko v predmetnej lokalite neexistuje priechod k Mierovému námestiu. Finančné 
náklady na projektovú dokumentáciu ako aj samotnú realizáciu priechodu sú zahrnuté 
v návrhu rozpočtu na rok 2017. 
 
 
 
číslo:295/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informácia o povinnosti vypracovania Passportu miestnych komunikácii a dopravného 
značenia, ktorá vyplýva zo zákona na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Mestu bude slúžiť nielen ako súpis majetku 
obce, ale aj ako podklad pre projektovanie, rekonštrukciu a údržbu MK. Bude slúžiť ako 
podkladové dáta pre verejné obstarávanie či už pri rekonštrukciách alebo údržbe a tiež pre 
spracovanie dôležitých strategických dokumentov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť vypracovanie passportu miestnych komunikácii a dopravného značenia bez 
pripomienok. 
 
 
číslo:296/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavku na personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej agendy. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť  personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej agendy a na 
základe množstva nedoriešených požiadaviek. 
 
 
 
číslo:297/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavku na vybudovanie 4 parkovacích miest pozdĺžneho státia zo zatrávňovacích tvárnic 
vo vnútrobloku na ul. J. Kráľa 22, nakoľko súčasný stav spevnených plôch je nepostačujúci 
a vozidlo na zber komunálneho odpadu musí prechádzať po zeleni čím dochádza k narušeniu 
povrchovej štruktúry TTP. 
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II. Odporú ča MsZ 
Uložiť referátu dopravy v súčinnosti s oddelením výstavby a ŽP preveriť možnosti 
riešenia. 
 
 
číslo:298/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavka na vymedzenie priestoru pre zásobovanie školskej jedálne ZŠ S. Chalupku pri 
pivničnom okne, ktoré využívajú na zásobovanie zeleninových skladových priestorov. 

II. Odporú ča MsZ 
Uložiť referátu dopravy v súčinnosti s oddelením výstavby a ŽP preveriť možnosti 
riešenia. 
 
 
číslo:299/11/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavka na obmedzenie vjazdu do areálu školy S. Chalupku, nakoľko tam parkujú vozidlá, 
ktoré obmedzujú pohyb vozidiel na zber komunálneho odpadu a dochádza ku kolízii. 

II. Odporú ča MsZ 
Uložiť referátu dopravy v súčinnosti s oddelením výstavby a ŽP preveriť možnosti 
riešenia. 
 
 
 
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 


