
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 11. 01. 2018 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza  od 9.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Prizvaní: Ing. Roman Veselý 

                Ing. Erika Vašková 

                Ing. Petra Briatková 

                JUDr. Ing. Silvia Motúsová  

                Ľubica Burešová 

                Mgr. Zuzana Henčelová 

                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: 

01/01/2018  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) – žiadosť o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „4979-prievidza-Bojnická-

vyvednei výkonu z TS Tallo“ 

 

02/01/2018  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) – žiadosť o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „9662 - Prievidza – ul. 

Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 BJ (Radeton)“ 

 

03/01/2018  SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) – žiadosť o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „10607 – Prievidza – ul. 

Jašíková – rozšírenie NNK“  

 

04/01/2018 Stanislav a Viola Blahoví, Prievidza – žiadosť o spätné odkúpenie časti pozemku 

v býv. k. ú. Necpaly  

 

05/01/2018  Žiadosť Mesta Prievidza – odd. výstavby a životného prostredia, o majetkoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbu „Chodník Nedožerská cesta 

v Prievidzi“ 

 

06/01/2018  Oľga Lizoňová, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – 

vodovodná prípojka 
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07/01/2018  SSE – D, a. s., Žilina v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., žiadosť o zriadenie VB – 

montáž nového podzemného VB vedenia k stavbe „9924—Prievidza – zrušenie 

TS 117_ts_720 a presmerovanie OM“ 

 

08/01/2018  Katarína  Géczyová, Banská Bystrica, žiadosť o zriadenie VB – uloženie a údržba 

IS – voda, kanalizácia, elektrika 

 

09/01/2018 DOPSTA, s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – voda, 

NN vzdušné , CZT 

 

10/01/2018 SSE – D, a. s., Žilina, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – za účelom ich 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 

období na stavbu „10607 – Prievidza – Ul. Jašíková – Rozšírenie NNK“ 

 

11/01/2018 Roman a Stanislava Cígleroví, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia 

IS – kanalizácia 

 

12/01/2018 Roman a Stanislava Cígleroví, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu 

a prejazdu 

 

13/01/2018 Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS, právo 

prejazdu motorovými vozidlami, súhlas s vybudovaním spevnených plôch 

v rozsahu práva prejazdu, o odplatu v nepeňažnom plnení, o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy pod plánovanou komunikáciou, návrh na odovzdanie 

komunikácií do majetku mesta  

 

14/01/2018 SSE – D, a. s., Žilina, v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., žiadosť o zriadenie VB – 

zmena trasovania k stavbe „9587 _ Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. Školská – 

rekonštrukcia NNS“  

 

15/01/2018  ZO – SZZ Kopaničky 24-28, Prievidza, žiadosť o doriešenie nezrovnalosti 

ohľadne prípojky pitnej vody 

 

16/01/2018 Ing. Miroslav Došek zastupujúci ďalších vlastníkov nehnuteľností, Prievidza, 

žiadosť o kúpu časti pozemku 

 

17/01/2018 Ján Gálik a manž., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov 

 

18/01/2018 Peter a Ing. Martin Bugár, Prievidza, žiadosť o majetkoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

 

19/01/2018 Bc. Ivan Pekár, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

 

20/01/2018 Ing. Iveta Jobová, Prievidza, žiadosť o kúpu spoluvlastníckeho podielu 

 

21/01/2018 Ing. František Vrták, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov a zriadenie vecného 

bremena  
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22/01/2018 Koloman  Nemčok, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov na výstavbu dvoch garáží 

na Sadovej ulici 

 

23/01/2018 Jaroslav Kramár, Prievidza, ponuka  na odpredaj pozemku 

 

24/01/2018 Michal Ďurina, Prievidza, ponuka na odpredaj pozemku 

 

25/01/2018 Roľnícke družstvo podielnikov, Opatovce nad Nitrou, žiadosť o nájom pozemku 

 

26/01/2018 L & N, s. r. o., Žilina, dodatok k NZ – zmena výmery 

 

27/01/2018 Fun Caffe, s. r. o., Prievidza, dodatok k NZ – zmena výmery 

 

28/01/2018 Florián Hruška, Prievidza, dodatok k NZ – zmena účelu 

 

29/01/2018 Fantázia Prievidza, zmena obchodného mena 

 

30/01/2018 Občianske združenie LABKA, postúpenie žiadosti zo SMMP, symbolické nájomné 

1 € 

 

31/01/2018 2 BROTHERS, s. r. o, Opatovce nad Nitrou, žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu 

 

32/01/2018 Miroslav Bošiak, Prievidza, žiadosť o odpustenie nájomného za roky 2017 – 2018 

+ žiadosť o umožnenie splatiť kúpnu cenu formou splátok 

 

33/01/2018 Mikuška, Ihradský, Bratislava, nájom časti budovy pre umiestnenie mestského 

kamerového systému 

 

34/01/2018 Realitný expert, s. r.o., Prievidza, žiadosť o udelenie súhlasu na realizáciu vstavby 

v bytovom dome 

 

35/01/2018 Záhradková osada FLÓRA, výzva na vyjadrenie vlastníkov k vyrovnaniu 

za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod Záhradkovou osadou SZZ FLÓRA 

 

36/01/2018  LICITOR development, s. r. o., Žilina, kúpa stavby (parkovacie státia, príjazdová 

komunikácia...) 

                     

Rôzne 

37/01/2018 Požiadavka odboru školstva Mesta Prievidza – riešenie dopravnej situácie pred 

základnou školou na Mariánskej ulici v Prievidzi 

 

38/01/2018 Návrh odd. výstavby mesta Prievidza na riešenie dopravnej situácie – objekt 

bývalej  požiarnej zbrojnice – dve možnosti: a) so zeleňou alebo b) 2. 

s parkovacími miestami 

 

39/01/2018  Riešenie vstupu do areálu za Mestským domom 
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40/01/2018 Riešenie situácie Pod skalkou – trávnatá plocha rozjazdená smetiarskymi autami 

 

41/01/2018  Riešenie situácie odvozu smetí – zastávka pred Kauflandom na Nedožerskej 

ceste v Prievidzi 

 

42/01/2018 Žiadosť právnej kancelárie mesta Prievidza o stanovisko k petícii obyvateľov 

bytového domu súp. č. 95 na Svätoplukovej ulici v Prievidzi 

 

 

Uznesenie  

číslo: 01/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru „4979-prievidza-Bojnická-vyvednei výkonu 

z TS Tallo“ 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru „4979-prievidza-Bojnická-vyvednei výkonu 

z TS Tallo“ 

 

číslo 02/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru „9662 - Prievidza – ul. Malonecpalská, 

rozšírenie NNK pre 21 BJ (Radeton)“ 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru „9662 - Prievidza – ul. Malonecpalská, 

rozšírenie NNK pre 21 BJ (Radeton)“ 

 

 

číslo 03/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) o prerokovanie 

technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Prievidza, k investičnému zámeru „10607 – Prievidza – ul. Jašíková – rozšírenie 

NNK“  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina (v zast. ELSPOL s. r. o.) – žiadosť 

o prerokovanie technického návrhu energetických IS – trasovania sietí na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „10607 – Prievidza – ul. 

Jašíková – rozšírenie NNK“  
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číslo 04/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Stanislava a Violy Blahových, Prievidza, o spätné odkúpenie časti pozemku 

v bývalom katastrálnom území Necpaly  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Stanislava a Violy Blahových, Prievidza, o spätné odkúpenie časti 

pozemku v bývalom katastrálnom území Necpaly, za cenu obvyklú v danej lokalite 

 

 

 

číslo 05/01/2018   

komisia 

I. Berie na vedomie  

žiadosť Mesta Prievidza – odd. výstavby a životného prostredia, o majetkoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbu „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi“ 

II. Odporúča MsZ 

žiadosť Mesta Prievidza – oddelenia výstavby a životného prostredia, o majetkoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbu „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi“   

III. Navrhuje 

ponúknuť odkúpenie predmetných pozemkov 

 

 

číslo: 06/01/2018     

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Oľgy Lizoňovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS – vodovodná 

prípojka 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Oľgy Lizoňovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 

IS  - vodovodnej prípojky s udelením súhlasu uloženia vodovodnej šachty na 

pozemku mesta 

 

 

 

číslo: 07/01/2018     

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE – D, a. s., Žilina v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., o zriadenie VB – 

montáž nového podzemného VB vedenia k stavbe „9924—Prievidza – zrušenie TS 

117_ts_720 a presmerovanie OM“ 

II. odporúča MsZ 

schváliť  žiadosť SSE – D, a. s., Žilina v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., o zriadenie 

VB – montáž nového podzemného VB vedenia k stavbe „9924—Prievidza – zrušenie 

TS 117_ts_720 a presmerovanie OM“, navrhuje riešiť pretlakom popod komunikáciu, 

za cenu podľa znaleckého posudku 
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číslo: 08/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Kataríny  Géczyovej, Banská Bystrica, o zriadenie VB – uloženie a údržba 

IS  - voda, kanalizácia, elektrika 

II. žiada MsZ 

preveriť, či žiadosť Kataríány Géczyovej, Banská Bystrica, o zriadenie VB – právo 

uloženia IS – voda, kanalizácia, elektrika nie je v rozpore so žiadosťou Stanislava 

a Violy Blahových, Prievidza, a detailnejšie zakresliť IS do katastrálnej mapy 

 

 

 

číslo: 09/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 

IS - voda, NN vzdušné , CZT  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., Prievidza, v časti o zriadenie VB – 

právo uloženia IS - voda, NN vzdušné , CZT, NN odporúča riešiť zemou, 

III. neodporúča 

              schváliť odpustenie poplatkov 

 

 

číslo: 10/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE – D, a. s., Žilina, o zriadenie VB – právo uloženia IS – za účelom ich 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 

období na stavbu „10607 – Prievidza – Ul. Jašíková – Rozšírenie NNK“ 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť SSE – D, a. s., Žilina, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – 

za účelom ich prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom v ktoromkoľvek čase 

a ročnom období na stavbu „10607 – Prievidza – Ul. Jašíková – Rozšírenie NNK“, 

riešiť pretlakom cez cestu 

 

 

číslo: 11/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Romana a Stanislavy Cíglerových, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 

IS – kanalizácia 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Romana a Stanislavy Cíglerových, Prievidza, o zriadenie VB – právo 

uloženia IS - kanalizácia 
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číslo: 12/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Romana a Stanislavy Cíglerových, Prievidza, o zriadenie VB – právo 

prechodu a prejazdu 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Romana a Stanislavy Cíglerových, Prievidza, o zriadenie VB – právo 

prechodu a prejazdu 

III. odporúča MsZ 

umožniť žiadateľom prechod a prejazd nie formou vecného bremena, ale formou 

udelenia súhlasu s prechodom a prejazdom 

 

 

číslo: 13/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza: 

- o zriadenie VB – právo uloženia IS – voda, elektrika, plyn 

- o právo prejazdu motorovými vozidlami,  

- o súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prejazdu 

- o odplatu v nefinančnom plnení  

- o uzatvorenie nájomnej zmluvy pod plánovanou komunikáciou 

- návrh na odovzdanie komunikácií do majetku mesta 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o. Prievidza, v časti žiadosti:  

- o zriadenie VB – právo uloženia IS – voda, elektrika, plyn, a to za cenu v zmysle 

platných Zásad, 

III. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o. Prievidza, v časti žiadosti týkajúcej sa:  

- práva prejazdu motorovými vozidlami 

IV. neodporúča MsZ 

udeliť súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prejazdu ( o rozsahu 

84 m2  ) medzi budúcou cestnou komunikáciou a pozemkoch žiadateľa,  

odporúča pozemok odpredať po celej šírke a dĺžke vlastníkom priľahlého 

pozemku - teda žiadateľovi podľa zásad na predaj platných pre mesto Prievidza, 

V. neodporúča MsZ 

prevziať plánované komunikácie do majetku mesta, 

VI. odporúča  

- udeliť súhlas s vybudovaním komunikácií (cesta a chodník) s tým, že na dobu 

výstavby sa uzatvorí nájomná zmluva s výškou odplaty 1,-€/rok, a po dokončení 

stavby s podmienkou zriadenia vecného bremena v prospech mesta Prievidza – 

právo prechodu a prejazdu po budúcich komunikáciách za predpokladu, že ho je 

možné zapísať na LV a teda následne zriadiť, 

- aby sa uložilo právnej kancelárií pred zasadaním MsR  preveriť na Okresnom 

úrade Prievidza katastrálny odbor, či podlieha zápisu na LV v časti B - budúca 

stavba - cesta za účelom, či je možné zmluvou zriadiť užívacie právo – vecné 

bremeno, nakoľko ostatné komunikácie vo vlastníctve mesta nie sú zapísané na LV 

a nie je k nim zriaďované právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre tretie osoby. 
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Ak je takéto právo zodpovedajúce vecnému bremenu možné zriadiť, tak komisia 

dopravy, výstavby, ÚP a ŽP odporúča jeho zriadenie in rem. 

VII. ukladá právnej kancelárii  do zasadnutia MsR zisťiť: 

1. prečo nie je v projekte naplánovaný aspoň jednosmerný chodník po celej dĺžke 

komunikácie, 

2. prečo nie je naplánované v projekte verejné osvetlenie, 

3. prečo nie je plánovaná komunikácia riešená pravdepodobne jednoduchším 

spôsobom dopravy – skruhovanie cesty ako jednosmernej z Jánošíkovej ul. popri 

parcele č. 3029/41 a parcele č. 3029/94 na Koncovú ulicu, ktoré by umožnilo po 

zmene vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia. 

 

číslo: 14/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SSE – D, a. s., Žilina, v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., o zriadenie VB – 

zmena trasovania k stavbe „9587 _ Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. Školská – 

rekonštrukcia NNS“  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť SSE – D, a. s., Žilina, v zast. Spoločnosťou EUB, s. r. o., žiadosť 

o zriadenie VB – zmena trasovania k stavbe „9587 _ Prievidza – časť V. Lehôtka – ul. 

Školská – rekonštrukcia NNS“  

 

číslo: 15/01/2008  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť ZO – SZZ Kopaničky 24-28, Prievidza, o doriešenie nezrovnalosti ohľadne 

prípojky pitnej vody 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť ZO – SZZ Kopaničky 24 – 28, Prievidza, o doriešenie nezrovnalosti 

ohľadne prípojky pitnej vody 

 

číslo: 16/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Miroslava Došeka zastupujúceho ďalších vlastníkov nehnuteľností, 

Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Miroslava Došeka zastupujúceho ostatných vlastníkov 

nehnuteľností, Prievidza, o kúpu časti pozemku, 

III. navrhuje MsZ 

zvážiť spätné odovzdanie/vzatie telesa cesty do majetku mesta Prievidza 

 

číslo: 17/01/0218 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Gálika a manž., Prievidza, o kúpu pozemkov 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jána Gálika a manž., Prievidza, o kúpu pozemkov   
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číslo: 18/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Petra Bugára a Ing. Martina Bugára, Prievidza, o majetkoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Petra Bugára a Ing. Martina Bugára, Prievidza, o majetkoprávne 

usporiadanie pozemku pod stavbou, za cenu ako za terasu 

číslo: 19/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Bc. Ivana Pekára, Prievidza, o kúpu pozemku   

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Bc. Jána Pekára, o kúpu pozemku, s podmienkou až po chodník  

 

 

číslo: 20/01/2018  

komisia  

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ivety Jobovej, Prievidza, o kúpu spoluvlastníckeho podielu   

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Ivety Jobovej, Prievidza, o kúpu spoluvlastníckeho podielu  

číslo: 21/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie  

žiadosť Ing. Františka Vrtáka, Prievidza, o kúpu pozemkov a zriadenie vecného 

bremena  

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Františka Vrtáka, Prievidza, o kúpu pozemkov a zriadenie 

vecného bremena  

III. odporúča  

- prenájom pozemku - dohovor mesta s priemstavom o predkupnom práve,  

- súhlasí s právom prejazdu a prechodu Nová ulica 

- ak je stavba legalizovaná chodník pod stavbou predať 

číslo: 22/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Kolomana Nemčoka, Prievidza, o kúpu pozemku pod garáž na Sadovej ulici 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Kolomana Nemčoka, Prievidza, o kúpu pozemku pod garáž 

na Sadovej ulici v Prievidzi 

číslo: 23/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

ponuku Jaroslava Kramára, Prievidza, na odpredaj pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť ponuku Jaroslava Kramára, Prievidza, na odpredaj pozemku za cenu 

5, eur/m2 
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číslo: 24/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

ponuku Michala Ďurinu, Prievidza, na odpredaj pozemku 

II. neodporúča MsZ 

ponuku Michala Ďurinu, Prievidza, na odpredaj pozemku 

číslo: 25/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Roľníckeho družstvo podielnikov, Opatovce nad Nitrou, o nájom pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Roľníckeho družstva podielnikov, Opatovce nad Nitrou, o nájom 

pozemku, navrhuje riešiť formou OVS 

 

číslo: 26/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti L & N, s. r. o., Žilina, o dodatok k nájomnej zmluve – zmena 

výmery 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť  spoločnosti L & N, s. r. o., Žilina, o dodatok k nájomnej zmluve - 

zmena výmery 

číslo: 27/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Fun Caffé, s. r. o., Prievidza, o dodatok k nájomnej zmluve – zmena výmery    

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Fun Caffé, s. r. o., Prievidza, o dodatok  k nájomnej zmluve – zmena 

výmery, do doby rekonštrukcie objektu Dom služieb 

číslo: 28/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Floriána Hrušku, Prievidza, o dodatok k nájomnej zmluve - zmena účelu 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Floriána Hrušku, Prievidza, o dodatok k nájomnej zmluve - zmena 

účelu užívania 

číslo: 29/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Fantázia Prievidza, o zmenu obchodného mena  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Fantázia Prievidza, o zmenu obchodného mena 

 

číslo: 30/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Občianskeho združenie LABKA, postúpenie žiadosti zo SMMP, o symbolické 

nájomné 1 € 
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II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Občianskeho združenie LABKA, postúpenie žiadosti zo SMMP, 

o symbolické nájomné 1 €, do doby rekonštrukcie objektu Dom služieb 

 

číslo: 31/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť 2 BROTHERS, s. r. o., Opatovce nad Nitrou, o prehodnotenie výšky nájmu 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť 2 BROTHERS, s. r. o., Opatovce nad Nitrou, o prehodnotenie výšky 

nájmu 

 

číslo: 32/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Miroslava Bošiaka, Prievidza, o odpustenie nájomného za roky 2017 – 2018 

a umožnenie splatiť kúpnu cenu formou splátok 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Miroslava Bošiaka, Prievidza, o odpustenie nájmu za roky 2017 – 

2018 a o umožnenie splatiť kúpnu cenu formou splátok 

 

 

číslo: 33/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mikušku a Ihradského, Bratislava, o nájom časti budovy pre umiestnenie 

mestského kamerového systému  

II. odporúča MsZ 

schváliť  žiadosť Mikušku a Ihradského, o nájom časti budovy pre umiestnenie 

mestského kamerového systému 

 

číslo: 34/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Realitný expert, s. r. o., Prievidza, o udelenie súhlasu 

na realizáciu vstavby v bytovom dome 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Realitný expert, s. r. o., Prievidza, o udelenie súhlasu 

na realizáciu vstavby v bytovom dome 

 

 

číslo: 35/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

výzvu Záhradkovej osady FLÓRA, na vyjadrenie vlastníkov k vyrovnaniu 

za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod Záhradkovou osadou SZZ FLÓRA, či ako 

vyrovnanie: 

- náhradné pozemky 
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- náhrada v peniazoch 

II. odporúča MsZ 

schváliť výzvu Záhradkovej osady FLÓRA , na vyjadrenie vlastníkov k vyrovnaniu 

za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod Záhradkovou osadou SZZ FLÓRA, 

vyrovnanie vo forme náhradných pozemkov 

 

 

číslo: 36/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti LICITOR development, s. r. o., Žilina, o kúpu stavby (parkovacie 

státia, príjazdová komunikácia...) 

II. odporúča MsZ  

uzavrieť so spoločnosťou LICITOR development, s. r. o. Žilina dohodu 
o mimosúdnom usporiadaní vecí a pri kúpe stavieb vychádzať z ceny určenej 
znaleckým posudkom (ZP 29/2016 vrátane doplnenia č. 1) 

Rôzne 

číslo: 37/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku odboru školstva Mesta Prievidza – riešenie dopravnej situácie 

pred základnou školou na Mariánskej ulici v Prievidzi 

II. odporúča 

- požiadať p. riaditeľku Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi o oznam 

pre rodičov, formou návratky 

- súčinnosť s Mestskou políciou Prievidza 

- osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na začiatok areálu základnej školy 

smerom zo sídliska Kopanice (pred dom č. 21 na Mariánskej ulici) 

číslo: 38/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

návrh odd. výstavby a životného prostredia mesta Prievidza na riešenie dopravnej 

situácie – objekt bývalej  požiarnej zbrojnice – dve možnosti: a) so zeleňou alebo b) 

2. s parkovacími miestami 

II. odporúča  

schváliť návrh odd. výstavby a životného prostredia mesta Prievidza na riešenie 

dopravnej situácie – objekt bývalej požiarnej zbrojnice, možnosť s parkovacími 

miestami 

 

 

číslo: 39/01/2018   

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku riešiť vstup do areálu za Mestským domom 

II. žiada 

zosúladiť dopravné značenie – Rastislavova ulica, vstup do areálu za Mestským 

domom (vedľa bývalého Eduscha) s platnou legislatívou 
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číslo: 40/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku na riešenie situácie Pod skalkou – trávnatá plocha rozjazdená 

smetiarskymi autami 

II. navrhuje 

úpravu – spevnenie smetiarskymi autami rozjazdenej trávnatej plochy Pod Skalkou  

 

číslo: 41/01/2018  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku na riešenie situácie odvozu smetí – zastávka pred Kauflandom 

na Nedožerskej ceste v Prievidzi 

II. navrhuje 

umiestniť na zastávke pred Kauflandom na Nedožerskej ceste veľký čierny kontajner  

 

číslo: 42/01/2018 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť právnej kancelárie mesta Prievidza o stanovisko k petícii obyvateľov 

bytového domu súp. č. 95 na Svätoplukovej ulici v Prievidzi 

II. navrhuje 

postúpiť žiadosť Ing. Martinovi Hammerovi z oddelenia výstavby a ŽP, na vydanie 

pokynu pre Ing. Romana Bartoša  z TSMPD, s. r. o., Prievidza, na osadenie stĺpikov 

pre zabránenie prejazdu motorových vozidiel 

 

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 
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