
Uznesenia 

z 1. zasadnutia Komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia, konanej 

dňa 07.01.2019  

PROGRAM ROKOVANIA:  

Uznesenie č.: 1/2019 Program odpadového hospodárstva Program mesta Prievidza: na roky 2016 – 

2020 

Uznesenie č.: 2/2019 Petícia obyvateľov bytového domu súp. č. 455 na Ulici Š. Králika v Prievidzi, 

vchody č. 5 – 7 

Uznesenie č.: 3/2019 Žiadosť obyvateľov o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018  

Uznesenie č.: 4/2019 Ing. Ján Hanzel HAL, Prievidza, IČO: 33613303 – žiadosť o zriadenie vecného 

bremena – uloženie IS 

Uznesenie č.: 5/2019 Ing. Jozef Hianik, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie 

IS a právo trvalého prístupu za účelom opráv a rekonštrukcie a právo prechodu pešo a prejazdu motor. 

vozidlom 

Uznesenie č.: 6/2019 Glevitzký a spol. – žiadosť o súhlas s právom umiestnenia systému odvodnenia 

dažďových vôd 

Uznesenie č.: 7/2019 SSD, a.s., Žilina, IČO:36442151 v zast. EPM TRADE s.r.o., Žilina – žiadosť 

o zriadenie VB – uloženie IS – NN zemného káblového vedenia a osadenie PRIS skrinky (stavba 11545 

– Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie NNK) 

Uznesenie č.: 8/2019 SSD, a.s., Žilina, IČO:36442151 v zast. PETROSTAV SK, s.r.o., Žilina – žiadosť 

o zriadenie VB – uloženie IS, právo trvalého prístupu za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, 

vstup na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období (stavba 11008 – Prievidza- Ul. Átriová – 

Rozšírenie NNK) 

Uznesenie č.: 9/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 – stanovisko spoločnosti 

Slovak Telekom k výzve zaplatenie zmluvnej pokuty zo dňa 8.11.2018 

Uznesenie č.: 10/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – žiadosť o zriadenie VB 

– uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky a právo trvalého prístupu za účelom 

údržby, opráv a rekonštrukcie 

Uznesenie č.: 11/2019 Tonhajzer Tibor, Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – el. prípojky 

v k.ú. Prievidza 

Uznesenie č.: 12/2019 PRODEX s.r.o. Bratislava, IČO: 17 314 569 - žiadosť o udelenie súhlasu 

vlastníka pozemkov, k.ú. Prievidza 

Uznesenie č.: 13/2019 odd. výstavby a ŽP, spevnené plochy na Ul. J.I. Bajzu, Prievidza - žiadosť 

o majetko – právne vysporiadanie z dôvodu plánovanej realizácie cyklotrasy 

Uznesenie č.: 14/2019 Nižo s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku, prechod nájmu  

Uznesenie č.: 15/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – žiadosť o nájom časti 

pozemku, 

Uznesenie č.: 16/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – ponuka na odovzdanie 

spevnených plôch a prístupovej komunikácie do majetku mesta, 

Uznesenie č.: 17/2019 Mgr. Ing. Daniel Rovný, Liešťany – žiadosť o zámenu pozemkov 

Uznesenie č.: 18/2019 Martin Stašjak a manž., Prievidza – žiadosť o umožnenie zaplatiť kúpnu cenu 

za pozemok formou splátkového kalendára 

Uznesenie č.: 19/2019 Jozef Čičmanec, Prievidza – ponuka na predaj pozemku mestu 

Uznesenie č.: 20/2019 Aeroklub letisko Prievidza, o.z., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

Uznesenie č.: 21/2019 Ing. Ivan Magdolen a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

Uznesenie č.: 22/2019 Ing. Vieroslava Dubovanová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

Uznesenie č.: 23/2019 Milan Krajčík a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 
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Uznesenie č.: 1/2019 Program odpadového hospodárstva Program mesta Prievidza: na roky 2016 – 

2020 

komisia 

I. berie na vedomie 

Program odpadového hospodárstva, Program mesta Prievidza na roky 2016 - 2020  

II. odporúča MsZ 

schváliť Program odpadového hospodárstva, Program mesta Prievidza na roky 2016 – 2020 

(pripomienka Michala Dobiaša v rámci diskusie na minimalizovanie odpadov na mestských 

akciách – trhy „zákazníci si na niektorých miestach môžu zakúpiť, respektíve požičať sklenený 

pohár, ktorý môže poslúžiť na viac podujatí“ ) 

 

Uznesenie č.: 2/2019 Petícia obyvateľov bytového domu súp. č. 455 na Ulici Š. Králika v Prievidzi, 

vchody č. 5 – 7 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o osadenie zákazovej dopravnej značky B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch 

smeroch“ s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ 

II. neodporúča MsZ 

vyhovieť petícii žiadosti predmetom ktorej bola žiadosť o osadenie zákazovej dopravnej značky 

B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabuľkou E12 s textom 

„Okrem dopravnej obsluhy“ (komisia odporučila vyhovieť požiadavke Okresného riaditeľstva 

PZ v Prievidzi, Okresného dopravného inšpektorátu zamedziť výjazdom na Bojnickú cestu 

z Ulice Š. Králika osadením dopravných zábran – pevných stĺpikov, čím dôjde k zlepšeniu  

plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na Bojnickej ceste a aj bezpečnosti pred bytovými 

domami súp. č. 455 a súp. č. 457. Odporučila taktiež odstrániť dopravné značenie pred bytovým 

domom súp. č. 457, vchody č. 1 -3. Dôvodom je zámer mesta Prievidza vybudovať pozdĺžne 

parkovacie miesta na Bojnickej ceste, ktoré po realizácii znemožnia vjazd a výjazd vozidiel na 

predmetné pozemky. ) 

 

Uznesenie č.: 3/2019 Žiadosť obyvateľov o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť obyvateľov o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018    

II. neodporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti obyvateľov o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018 (p. 

Dobiaš konštatoval, že by bolo vhodné riešiť dopravné prepojenie ulice Na Karasiny a Dubovej 

ulice, je potrebné vyčistenie lokality od náletových drevín, z dôvodu sťažností obyvateľov na 

zvýšený výskyt diviačej zveri) 

 

Uznesenie č.: 4/2019 Ing. Ján Hanzel HAL, miesto podnikania Prievidza, Nová 7, IČO: 33 613 303 

žiadosť o zriadenie vecného bremena – uloženie IS 

komisia 

I. berie na vedomie 

 žiadosť o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 

v k. ú. Prievidza (Vápenická ulica), parcela registra C KN č. 3585/16, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 67 m2, parcela registra C KN č. 3551/10, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 14 m2, parcela registra C KN č. 3551/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
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251 m2 a parcela registra C KN č. 3551/118, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 

právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky k plánovanej administratívnej 

budove, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 50 m + ochranné pásmo 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadení vecného bremena – uloženie IS (preveriť majetkoprávny vzťah 

k mostnému telesu) 

 

Uznesenie č.: 5/2019 Ing. Jozef Hianik, Makovického 497/24, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného 

bremena – uloženie IS a právo trvalého prístupu za účelom opráv a rekonštrukcie a právo prechodu 

pešo a prejazdu motor. vozidlom 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 

v k. ú. Prievidza (Ul. Na karasiny), parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6483 

m2  a parcela registra C KN č. 7056/116, orná pôda s výmerou 91 m2 a parcela registra C KN 

č. 7056/71,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 619 m2  právo uloženia inžinierskych sietí 

vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej prípojky a právo trvalého prístupu za účelom ich údržby, 

opráv a rekonštrukcie a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom. Rozsah vecného 

bremena je 45 m2. b) informáciu, že žiadateľ doložil kópiu Geometrického plánu č. 208-

27/2015, ktorý vyhotovila spoločnosť GEODÉZIA Žilina, a.s. dňa 21.10.2015, na zriadenie 

vecného bremena (uloženie inžinierskych sietí, prechodu pešo a autom,  rozsah vecného 

bremena je 45 m2) 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadenie vecného bremena – uloženie IS a právo trvalého prístupu za 

účelom opráv a rekonštrukcie a právo prechodu pešo a prejazdu motor. Vozidlom (zapracovať 

do uznesenia umožnenie mestu vybudovať chodník, v prípade predaja previesť právo na nového 

vlastníka (preverenie po právnej stránke)) 

 

Uznesenie č.: 6/2019 Glevitzký a spol. – žiadosť o súhlas s právom umiestnenia systému odvodnenia 

dažďových vôd 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 

v k. ú. Prievidza (Bazová ulica), parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6483 

m2  a parcela registra C KN č. 7066/16, orná pôda s výmerou 261 m2, právo umiestnenia 

systému odvedenia dažďových vôd na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v zhode 

s platným stavebným povolením č. OÚ-PD-OSZP-Z 2013-00053 

- bezodplatné vecné bremeno z dôvodu vysokých investičných nárokov na stavbu 

komunikácie, chodníka a vodnej stavby a v zhode s pôvodnou zmluvou 

Predpokladaný rozsah vecného bremena je 14,52 m2. 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o súhlas s právom umiestnenia systému odvodnenia dažďových vôd 

 

Uznesenie č.: 7/2019 SSD, a.s., Žilina, IČO:36442151 v zast. EPM TRADE s.r.o., Žilina – žiadosť 

o zriadenie VB – uloženie IS – NN zemného káblového vedenia a osadenie PRIS skrinky (stavba 11545 

– Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie NNK) 

komisia 
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I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na 

časti pozemkov v k.ú. Prievidza  

- parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2429 m2 (predpokladaný záber 4 

m2) 

- parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4121 m2 (predpokladaný záber 

24 m2) 

právo uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového vedenia, osadenie  PRIS skrinky  k 

stavbe „11545 – Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie NNK“ (t. j. rozšírenie NN distribučnej 

siete pre nové odberné miesta), a to formou riadeného pretlaku, pričom predpokladaný rozsah 

vecného bremena je 28 m2. 

Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 397/18 zo dňa 24.09.2018. 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadení VB – uloženie IS – NN zemného káblového vedenia a osadenie 

PRIS skrinky (stavba 11545 – Prievidza – Areál VÚP – Rozšírenie NNK) 

 

Uznesenie č.: 8/2019 SSD, a.s., Žilina, IČO:36442151 v zast. PETROSTAV SK, s.r.o., Žilina – žiadosť 

o zriadenie VB – uloženie IS, právo trvalého prístupu za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, 

vstup na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období (stavba 11008 – Prievidza- Ul. Átriová – 

Rozšírenie NNK) 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na 

časti pozemkov v k. ú. Prievidza  

- parcela registra C KN č. 3946/58, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1271 m2 

(predpokladaný záber 348 m2) 

- parcela registra C KN č. 3946/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m2 

(predpokladaný záber 6 m2) 

právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, 

právo prístupu za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok 

v ktoromkoľvek čase a ročnom období  na stavbu „11008 – Prievidza – Ul. Átriová– Rozšírenie 

NNK“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 354 m2. 

Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 396/18 zo dňa 24.09.2018. 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadenie VB – uloženie IS, právo trvalého prístupu za účelom prevádzky, 

údržby a rekonštrukcie, vstup na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období (stavba 

11008 – Prievidza- Ul. Átriová – Rozšírenie NNK) 

 

Uznesenie č.: 9/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 – stanovisko spoločnosti 

Slovak Telekom k výzve zaplatenie zmluvnej pokuty zo dňa 8.11.2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

 stanovisko spoločnosti Slovak Telekom k výzve zaplatenie zmluvnej pokuty zo dňa 8.11.2018 

II. odporúča MsZ 

zotrvať na už schválenej výške pokuty 13 599, 80 € v zmysle uznesenia MsZ č. 399/18 

 

Uznesenie č.: 10/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – žiadosť o zriadenie VB 

– uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky a právo trvalého prístupu za účelom 

údržby, opráv a rekonštrukcie 

komisia 
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I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti, o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 

časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Ul. Na karasiny), parcela registra C KN č. 5305/6, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 32289 m2 a parcela registra C KN č. 5314/1, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 9050 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej, vodovodnej, 

plynovej a kanalizačnej prípojky a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv, údržby a 

rekonštrukcie 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadenie VB – uloženie IS – prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriky 

a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie (odplata v zmysle zásad) 

 

Uznesenie č.: 11/2019 Tonhajzer Tibor, Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – el. prípojky 

v k.ú. Prievidza 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o zriadenie vecného bremena - uloženie IS - elektrickej prípojky na časti pozemku vo 

vlastníctve mesta, parcela EKN č. 1210/5 v predpokladanej dĺžke 16m k rodinnému domu na 

Kukučínovej ulici postavenému na pozemku vo vlastníctve žiadateľa,  parcela  registra CKN č. 

1555, evidovaný na LV 2303. 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zriadenie VB – uloženie IS – el. prípojky v k.ú. Prievidza 

 

Uznesenie č.: 12/2019 PRODEX s.r.o. Bratislava, IČO: 17 314 569 - žiadosť o udelenie súhlasu 

vlastníka pozemkov, k.ú. Prievidza 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti, ktorá v mene investora: Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava požiadala o vydanie súhlasu Mesto Prievidza ako vlastníka pozemkov  v k .ú. 

Prievidza, parcely registra CKN č. 4875/1 a 3796/2 (na Ulici za depom), evidované na LV 1 na 

realizáciou stavby „Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných 

žst.“  - v železničnej stanici Prievidza. V rámci uvedenej stavby bude vybudovaná nová 

transformovňa ŽSR 22/0,4 kV a nová vn prípojka 22 kV zo siete SSD, a.s. Žiadateľ navrhuje 

majetkovoprávne vysporiadanie ku kolaudácii stavby na základe skutočného zamerania. 

II. odporúča MsZ 

žiadosť o udelenie súhlasu vlastníka pozemkov, k.ú. Prievidza (preveriť možnosť umiestnenia 

navrhovaného rozvádzača VN k existujúcej trafostanici na pozemku ŽSR, tak aby nepôsobil 

rušivo) 

 

Uznesenie č.: 13/2019 odd. výstavby a ŽP, spevnené plochy na Ul. J.I. Bajzu, Prievidza - žiadosť 

o majetko – právne vysporiadanie z dôvodu plánovanej realizácie cyklotrasy 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, parcela registra C KN č. 5075/19 k. ú. 

Prievidza, zapísaná na LV č. 9685 ktoré sa nachádza na Ul. J. I. Bajzu. Jedná sa o prepojenie 

komunikácie ( plochy) s povrchom z asfaltobetónu, ktoré vyplynulo z podmienky dopravného 

inšpektorátu  OR PZ v Prievidzi k stavbe ,,Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.  

II. odporúča MsZ 
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vyhovieť žiadosti o majetko – právne vysporiadanie z dôvodu plánovanej realizácie 

cyklotrasy (komisia odporúča predaj v cene podľa znaleckého posudku) 

 

Uznesenie č.: 14/2019 Nižo s.r.o., Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku, prechod nájmu 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 2238/1, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 79,31 m2, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - 

terasy pred prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na Pribinovom 

námestí v Prievidzi (prechod nájmu po nájomcovi Ing. Martine Dojčinovičovej).  

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o nájme časti pozemku, prechode nájmu (nájom v rozsahu 55 m2) 

 

Uznesenie č.: 15/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – žiadosť o nájom časti 

pozemku, 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 5314/1, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 287,10 m2, zapísaného na LV č. 1,  na účel pokračovania 

v nájme, nakoľko stavba nebola skolaudovaná v termíne určenej v nájomnej zmluve č. 19/2016 

zo dňa 14.7.2016, ktorú žiadateľ užíval  na účel výstavby obytného domu, 

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o nájme časti pozemku (nájom na 1 rok, odplata v zmysle zásad) 

 

Uznesenie č.: 16/2019 BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203 – ponuka na odovzdanie 

spevnených plôch a prístupovej komunikácie do majetku mesta, 

komisia 

I. berie na vedomie 

ponuku BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203, na 

prevod stavebných objektov, a to spevnených plôch, 12 vonkajších parkovacích miest 

a prístupovej komunikácie v rozsahu výmery 355,3 m2 nachádzajúce sa na parc. CKN č. 5314/1 

v k.ú. Prievidza, do majetku mesta Prievidza 

II. odporúča MsZ 

prijať ponuku na odovzdanie spevnených plôch a prístupovej komunikácie do majetku mesta, 

(prevzatie spevnených plôch a prístupovej komunikácie do majetku mesta bezodplatne) 

 

Uznesenie č.: 17/2019 Mgr. Ing. Daniel Rovný, Liešťany – žiadosť o zámenu pozemkov 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť, o zámenu  nehnuteľností  vo vlastníctve  žiadateľa v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z 

parcely registra C KN  č. 5061/18, ostatné plochy  v rozsahu výmery 47 m2  zapísanej na LV 

č. 11489 nachádzajúcej sa za  prevádzkou reštaurácie Valhalla Pub  na Šulekovej ul. 12, za 

nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Prievidza časť pozemku z parcely č. 5061/1 v rozsahu 

výmery 47 m2 zapísanej na LV č. 1 , resp. o kúpu predmetného pozemku vo vlastníctve mesta 

Prievidza na účel legalizácie stavby letnej terasy pred prevádzkou reštaurácie Valhalla Pub.  

II. neodporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o zámenu pozemkov 
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Uznesenie č.: 18/2019 Martin Stašjak a manž., Prievidza – žiadosť o umožnenie zaplatiť kúpnu cenu 

za pozemok formou splátkového kalendára 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť na splácanie dlhu voči mestu Prievidza  vo výške 3720,64 €, s úrokom z omeškania vo 

výške 0,05 % zo sumy 3720,64 € za každý aj začatý deň omeškania počítaným od 26.04.2017 

do zaplatenia, a trovy konania 223,00 €, manželom  Martinovi Stašjakovi a manželke Márie 

Stašjakovej, trvalý pobyt Jánošíkova 69/3,  formou splátok vo výške 70,00 € mesačne vždy do 

20-teho dňa príslušného mesiaca, po dobu trvania práceneschopnosti  Martina Stašjaka, za 

podmienky, že  v prípade oneskorenia sa so zaplatením  čo i len jednej splátky viac ako  5 dní,  

miesto Prievidza pristúpi k výkonu súdneho rozhodnutia podaním návrhu na  vykonanie 

exekúcie.   

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o umožnenie zaplatiť kúpnu cenu za pozemok formou splátkového kalendára 

  

Uznesenie č.: 19/2019 Jozef Čičmanec, Prievidza – ponuka na predaj pozemku mestu 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemku  parcela registra E KN č. 4248, orná 

pôda o výmere 604 m2, zapísaného na LV č. 6426 , k.ú. Prievidza, na účel  majetkovoprávneho 

usporiadania pozemku pod cestným telesom na Lehotskej ceste. 

II. neodporúča MsZ 

prijať ponuku na predaj pozemku mestu (komisia považuje ponuku za bezpredmetnú, keďže 

cesta nie je v správe mesta resp. vo vlastníctve) 

 

Uznesenie č.: 20/2019 Aeroklub letisko Prievidza, o.z., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

I. berie na vedomie 

žiadosť občianskeho združenia, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely 

registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 3 024 m2, na účel 

bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska. Aeroklub Prievidza následne 

zabezpečí uzavretie komunikácie, zmenu dopravného značenia, oplotenie severnej časti letiska 

vrátane odkúpenej časti so zachovaním a dobudovaním prístupu pre záchranné zložky. 

Komisia nehlasovala (je potrebné doplniť podklady (riešenie dopravy priemyselného parku č. II, 

stanovisko IVSSC)   

 

Uznesenie č.: 21/2019 Ing. Ivan Magdolen a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra E KN č. 

4037/101, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 200 m2, na účel zriadenia prístupu 

k rodinnému domu. Pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov na 

adrese trvalého pobytu. 

II. neodporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o kúpu časti pozemku 
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Uznesenie č.: 22/2019 Ing. Vieroslava Dubovanová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN č. 

3029/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 18 m2, na účel majetkovoprávneho  

usporiadania oploteného pozemku. Pozemok sa nachádza vedľa  Koncovej ulice a žiadateľka 

priľahlú nehnuteľnosť nadobudla kúpou, ktorá zároveň žiada zníženie KC na 10,00 €/m2 alebo 

uhradiť náklady za vypracovanie GP mestom.  

II. odporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o kúpu časti pozemku 

 

Uznesenie č.: 23/2019 Milan Krajčík a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN č. 

3062/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 170 m2, na zriadenie vstupu na 

pozemok v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza vedľa Ul. J. Gramantíka.  

II. neodporúča MsZ 

vyhovieť žiadosti o kúpu časti pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


