
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 12. 03. 2018 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza  od 9.30 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Ing. Beata Révayová 

                Ing. Petra Briatková 

                Ľubica Burešová 

                Mgr. Zuzana Henčelová 

                Bc. Zdenka Žillová 

                Ing. Roman Veselý 

 

  Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu 

a životného prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 

 

Návrh programu: 

65/03/2018  Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

66/03/2018  Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody 
pre ZŠ v meste Prievidza 

67/03/2018  Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta č. 582016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 

68/03/2018  Požiadavka Horského komposesorátu, Pozemkového spoločenstva Prievidza, 
na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného 
plánu mesta Prievidza 

69/03/2018  Ing. Jozef Pekár, Prievidza, Brusno, žiadosť o zriadenie VB  - právo prechodu 

70/03/2018  Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo 
vjazdu motorovými vozidlami 

71/03/2018  Ing. Peter Kiaba, Nováky, súhlas za účelom práva prechodu pešo a prejazdu 
motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej plochy 

72/03/2018  Peter a Jana Bebjakoví, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu zo 
zatrávňovačov 

73/03/2018  SSE-Distribúcia, a. s., Žilina (Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – zmena 
obchodného mena) – žiadosť o zriadenie VB – osadenie nových NN podperných 
bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe 4979-
Prievidza-Bojnická-vyvedenie výkonu 

74/03/2018  Jaroslav Šimko a spol., Prievidza, žiadosť o rozšírenie VB 

75/03/2018  Ing. Jana Vidová, Bojnice, žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu 
a informácia o pracovnom stretnutí vo veci budovania prístupovej komunikácie 
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76/03/2018  Jana Vidová, Bojnice, žiadosť o kúpu časti pozemkov 

77/03/2018  Okresné správcovské bytové družstvo, Prievidza, žiadosť o zámenu pozemkov  

78/03/2018  Ing. Karol Bley, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

79/03/2018  Renáta Kotlárová, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemku pod stánkom 
a pod terasou, prechod nájmu 

80/03/2018  O TRADE, s. r. o., Prievidza , žiadosť o splátkový kalendár v mesačných 
splátkach pod dobu desiatich mesiacov (4432,22  eur) 

81/03/2018  RIKU, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

82/03/2018  Zuzana Kutáleková, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemku 

83/03/2018  Jozef Polkoráb, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemku 

84/03/2018  Ing. Mária Dojčinovičová, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemku 

85/03/2018  ISPA, s. r. o., Bratislava, pobočka Banská Bystrica, žiadosť o nájom časti 
pozemku 

86/03/2018  Lukáš Brida, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemku 

87/03/2018  QEX, a. s., Trenčín, žiadosť o nájom časti pozemku 
1. na Pribinovom námestí (1 ks reklamná stavba) 
2. na Ulici M. Mišíka (2 ks reklamná stavba) 
3. na Nábrežnej ulici (1 ks reklamná stavba) 

88/03/2018  ARTON, s. r. o., Žilina, žiadosť o nájom časti pozemkov 

89/03/2018  Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemkov 

90/03/2018 Michal Ďurina, Prievidza, žiadosť – výzva o majetkoprávne vysporiadanie - 
odkúpenie, resp. nájom časti pozemku zastavaného inžinierskymi sieťami 

91/03/2018  LIDL – predajne potravín, Bratislava, žiadosť o súhlas vlastníka pozemku pre účel       
povolenia stavby detského ihriska 

92/03/2018  Požiadavka žiadateľa Marcela Krajčíka, Prievidza, na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu zóny 
Necpaly 

93/03/2018  Požiadavka na úpravu cestovných poriadkov – vyplynula zo žiadosti SAD 
Prievidza, a. s.: Zmeny cestovných poriadkov sú navrhnuté v rozsahu: 

1. BROSE – požiadavka na prepojenie sídlisk k BROSE, 
2. RUBIG SK – požiadavka na predĺženie spojov vedených k BROSE až k areálu 

spoločnosti RUBIG SK, 
3. HBP – požiadavka na zrušenie niektorých spojov vedených k bani Cígeľ. 

Rôzne: 

94/03/2018  p. Mazánik – riešenie vodorovného dopravného značenia na Ulici I. Krasku – 
žiada o zaslanie vyjadrenia k uvedenej situácii 

95/03/2018  Komunikácia na Nábreží A. Kmeťa - riešenie dopravnej situácie  

96/03/2018 Požiadavka na výklad oprávnení mestskej polície v rámci riešenia dopravných 
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situácií v zmysle dopravného zákona  

Uznesenie  

číslo: 65/03/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

bez pripomienok 

 

 

číslo 66/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody 
pre ZŠ v meste Prievidza 

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody 
pre ZŠ v meste Prievidza, bez pripomienok 

 

číslo 67/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta č. 582016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 

II. odporúča MsZ 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta č. 582016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza, bez pripomienok 

 

číslo 68/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavka Horského komposesorátu, Pozemkového spoločenstva Prievidza, 
na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Prievidza 

II. odporúča MsZ 

schváliť požiadavka Horského komposesorátu, Pozemkového spoločenstva Prievidza, 
na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Prievidza, odporúča financovanie na vrub žiadateľa 

 

číslo 69/03/2018   

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Ing. Jozefa Pekára, Brusno, o zriadenie VB  - právo prechodu 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jozefa Pekára, Brusno, o zriadenie VB – právo prechodu 
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III. odporúča 

odpredaj pozemku za cenu 20,-€/m2 

číslo: 70/03/2018     

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia 
IS a právo vjazdu motorovými vozidlami 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Facehome s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 

IS a právo vjazdu motorovými vozidlami 

III. žiada 
žiadateľa predložiť komplexné riešenie dopravy v lokalite Riečna ulica, vrátane 

napojenia vjazdov 7 rodinných domov na Riečnu ulicu, či bude mať každý rodinný 

dom samostatný vjazd, alebo bude iné riešenie, plus napojenie výjazdu vozidiel 

z plánovaných 70 rodinných domov na Riečnu ulicu.  

 

číslo: 71/03/2018     

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Petra Kiabu, Nováky, o súhlas za účelom práva prechodu pešo a prejazdu 

motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej plochy 

II. neodporúča MsZ 

schváliť  žiadosť Ing. Petra Kiabu, Nováky, o súhlas za účelom práva prechodu pešo 

a prejazdu motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej plochy 

III. odporúča 

odpredaj pozemku podľa Zásad 

 

číslo: 72/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Petra a Jany Bebjakových, Prievidza, o zriadenie VB – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu 
zo zatrávňovačov 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Petra a Jany Bebjakových, Prievidza, o zriadenie VB – právo prechodu 
pešo a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu 
zo zatrávňovačov 

III. žiada 
predložiť zámer – účel realizácie vybudovania plochy zo zatrávňovačov 

 

číslo: 73/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE-Distribúcia, a. s., Žilina, o zriadenie VB – osadenie nových NN 

podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe 4979-

Prievidza-Bojnická-vyvedenie výkonu 

II. odporúča MsZ 

schváliť  žiadosť SSE-Distribúcia, a. s., Žilina (Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Žilina – zmena obchodného mena), o zriadenie VB – osadenie nových NN 
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podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe 4979-

Prievidza-Bojnická-vyvedenie výkonu 

číslo: 74/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť  Jaroslava Šimku a spol., Prievidza, žiadosť o rozšírenie VB 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jaroslava Šimku a spol., Prievidza, žiadosť o rozšírenie VB 

 

 

číslo: 75/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, Bojnice, o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu 

a informácia o pracovnom stretnutí vo veci budovania prístupovej komunikácie 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidovej, Bojnice, o zriadenie VB – právo prechodu 

a prejazdu odporúča 

riešiť žiadosť až po vybudovaní komunikácie 

 

 

číslo: 76/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, Bojnice, žiadosť o kúpu časti pozemkov 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidovej,  Bojnice, o kúpu časti pozemkov,  za cenu 1,-€ /m2   

s podmienkou vybudovania a napojenia komunikácie až po Bojnickú cestu aj 

s chodníkom na základe riadne schváleného projektu a následne stavbu odovzdať 

do majetku mesta a s podmienkou zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Prievidza až po areál bývalej materskej školy 

 

 

číslo: 77/03/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Okresného správcovského bytového družstva, Prievidza, žiadosť o zámenu 

pozemkov 

II. neodporúča  

schváliť žiadosť Okresného správcovského bytového družstva, Prievidza, žiadosť 

o zámenu pozemkov 

 
 

číslo: 78/03/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Karola Bleya, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
II. neodporúča MsZ 

              schváliť žiadosť Ing. Karola Bleya, o kúpu časti pozemku 
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číslo: 79/03/2008  
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť  Renáty Kotlárovej, Prievidza, o nájom časti pozemku pod stánkom 

a pod terasou, prechod nájmu 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Renáty Kotlárovej, Prievidza, o nájom časti pozemku pod stánkom 

a pod terasou, prechod nájmu, s možnosťou na desať splátok 

 
číslo: 80/03/2018  
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  O TRADE, s. r. o., Prievidza, o splátkový kalendár v mesačných 

splátkach pod dobu desiatich mesiacov (dlžná suma 4432,22  eur) 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti  O TRADE, s. r. o., Prievidza , o splátkový kalendár 

v mesačných splátkach pod dobu desiatich mesiacov  

 
číslo: 81/03/0218 
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti RIKU, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti RIKU, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

 

číslo: 82/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Zuzany Kutálekovej, Prievidza, o nájom časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Zuzany Kutálekovej, Prievidza, o nájom časti pozemku 

 

 

číslo: 83/03/2018  

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Jozefa Polkorába, Prievidza, o nájom časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jozefa Polkorába, Prievidza, o nájom časti pozemku 

 

 

číslo: 84/03/2018  

komisia  

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Márie Dojčinovičovej, Prievidza, o nájom časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Márie Dojčinovičovej, o nájom časti pozemku, podľa regulatív 
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letných terás  

 

číslo: 85/03/2018   

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti ISPA, s. r. o., Bratislava, pobočka Banská Bystrica, o nájom časti 

pozemku 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti 85/03/2018  ISPA, s. r. o., Bratislava, pobočka Banská 
Bystrica, o nájom časti pozemku 

 

číslo: 86/03/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Bridu, Prievidza, o nájom časti pozemku 
II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Lukáša Bridu, Prievidza, o nájom časti pozemku 

 

 

číslo: 87/03/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti  QEX, a. s., Trenčín, o nájom časti pozemku: 
1. na Pribinovom námestí (1 ks reklamná stavba) 
2. na Ulici M. Mišíka (2 ks reklamná stavba) 
3. na Nábrežnej ulici (1 ks reklamná stavba) 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti QEX, a. s., Trenčín, o nájom časti pozemku: 
1. na Pribinovom námestí (1 ks reklamná stavba) 
2. na Ulici M. Mišíka (2 ks reklamná stavba) 

III. odporúča MsZ   
schváliť nájom časti pozemku pre spoločnosť QEX, a. s. Trenčín, na Nábrežnej ulici 
v Prievidzi 

 

číslo: 88/03/2018 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom časti pozemku 

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť spoločnosti ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom časti pozemku 
 
 

číslo: 89/03/2018 
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, Prievidza, o nájom časti pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Jaroslava Štrbíka, ALFA TRADING, Prievidza, o nájom časti 
pozemkov, v zmysle vyjadrenia architektky mesta Prievidza 
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číslo: 90/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť – výzvu Michala Ďurinu, Prievidza, o majetkoprávne vysporiadanie - 

odkúpenie, resp. nájom časti pozemku zastavaného inžinierskymi sieťami 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť – výzvu Michala Ďurinu, Prievidza, o majetkoprávne vysporiadanie 

– odkúpenie resp. nájom časti pozemkov zastavaných inžinierskymi sieťami 

 

 

číslo: 91/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti LIDL – predajne potravín, Bratislava, o súhlas vlastníka 
pozemku pre účel   povolenia stavby detského ihriska 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti LIDL – predajne potravín, Bratislava, o súhlas vlastníka 

pozemku pre účel povolenia stavby detského ihriska 

 

 

číslo: 92/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavka žiadateľa Marcela Krajčíka, Prievidza, na obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Necpaly 

II. odporúča MsZ 

schváliť požiadavku žiadateľa Marcela Krajčíka, Prievidza, na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu zóny 
Necpaly, úhradu nákladov na obstaranie Územného plánu zóny od žiadateľa vo 
výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie  
 

 

číslo: 93/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku na úpravu cestovných poriadkov – vyplynula zo žiadosti SAD Prievidza, 

a. s.: Zmeny cestovných poriadkov sú navrhnuté v rozsahu: 

1. BROSE – požiadavka na prepojenie sídlisk k BROSE, 
2. RUBIG SK – požiadavka na predĺženie spojov vedených k BROSE až k areálu 

spoločnosti RUBIG SK, 
3. HBP – požiadavka na zrušenie niektorých spojov vedených k bani Cígeľ. 

II. odporúča MsZ 

schváliť požiadavku, ktorá vyplynula zo žiadosti SAD Prievidza a. s., na úpravu 

cestovných poriadkov, zmeny cestovných poriadkov navrhnuté v rozsahu: 

1. BROSE – požiadavka na prepojenie sídlisk k BROSE, 

2. RUBIG SK – požiadavka na predĺženie spojov vedených k BROSE až k areálu 

RUBIG SK, 

3. HBP – požiadavka na zrušenie niektorých spojov vedených k bani Cígeľ. 
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Rôzne: 

číslo: 94/03/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku p. Mazánika ohľadom riešenia dopravnej situácie – vodorovného 

dopravného značenia na Ulici I. Krasku, o zaslanie vyjadrenia k uvedenej situácii 

II. odporúča 

zaslať p. Mazánikovi  písomné vyjadrenie o možnosti riešenia uvedenej situácie 

(Bc. Žillová) 

 

 

číslo: 95/03/2018   

komisia 
I. berie na vedomie 

informáciu o dopravnej situácii na komunikácií na Nábreží A. Kmeťa v Prievidzi  
II. odporúča  

preveriť riešenie dopravnej situácie na komunikácii na Nábreží A. Kmeťa  v lokalite 
oproti Skalke 

 

číslo:96/03/2018  

komisia 
I. berie na vedomie 

Požiadavka na výklad oprávnení mestskej polície (MsP) v rámci riešenia 
dopravných situácií v zmysle dopravného zákona  

II. odporúča 
zabezpečiť požiadanie o výklad  oprávnení a právomocí mestskej polície v rámci 
riešenia dopravných situácií, čo môže, čo nemôže riešiť MsP v zmysle zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

 

 

Záver 

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Slavejková                                                       Ing. Jozef Polerecký 

       predseda komisie 


