
Zápis 
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a podnik ateľských aktivít pri MsZ Prievidza, 

konanej d ňa 07. 03. 2013 o 8,30 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska. 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 

 
2. Návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Pr ievidza do vlastníctva ich 

užívate ľov: 
      parcela číslo 5778 o výmere 257 m 2, parcela číslo 5780 o výmere 264 m 2, parcela číslo  
      5782 o výmere 260 m 2, parcela číslo 5784 o výmere 257 m 2, parcela číslo 5786 o výme-   
      re 280 m 2, parcela číslo 5787 o výmere 50 m 2, parcela číslo 5789 o výmere 244 m 2, 
 parcela číslo 5791 o výmere 225 m 2, parcela číslo 5794 o výmere 193 m 2, parcela číslo 
      5797 o výmere 175 m 2,  parcela číslo 5800 o výmere 148 m 2, parcela číslo 5803 
 o výmere 138 m 2 v k. ú. Prievidza. 
      Komisia odporúča kúpu pozemkov do vlastníctva ich užívateľov: parcela číslo 5778 
 o výmere 257 m2, parcela číslo 5780 o výmere 264 m2, parcela číslo 5782 o výmere 260 m2,   
      parcela číslo 5784 o výmere 257 m2, parcela číslo 5786 o výmere 280 m2,parcela číslo 5787 
      o výmere 50 m2, parcela číslo 5789 o výmere 244 m2, parcela číslo 5791 o výmere 225 m2, 
 parcela číslo 5794 o výmere 193 m2, parcela číslo 5797 o výmere 175 m2, parcela číslo   
 5800 o výmere 148 m2, parcela číslo 5803 o výmere 138 m2 v k. ú. Prievidza. 

 
3. AD značenie s.r.o., M. R. Štefánika 3, Prievidza žiada o o dklad za čatia výstavby 

skladov dopravného zna čenia a ochranného protipovod ňového múru. 
Komisia odporúča odklad začatia výstavby skladov dopravného značenia a ochranného 
protipovodňového múru. 

 
4. Ing. Martin Bugár, J. Červeňa 32, Prievidza žiada o kúpu časti pozemku na parcele 

číslo 4996/1 s výmerou  50 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel prístavby terasy ku kaviarni. 
Komisia odporúča predaj časti pozemku na parcele číslo 4996/1 s výmerou  50 m2 v k. ú. 
Prievidza, na ktorom sa nachádza prístavba terasy ku kaviarni za cenu podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom. 

 
5. Marcel Malin čík, Miloslavov – Alžbetin Dvor, Dubová 596 žiada o kúpu pozemku 

parcela číslo 3976/30 s výmerou 329 m 2 v k. ú. Prievidza na ú čel výstavby predajne na 
náradie. 
Komisia neodporúča predaj pozemku parcela číslo 3976/30 s výmerou 329 m2 v k. ú. 
Prievidza na účel výstavby predajne na náradie. 

 
6. Greenline SK, s.r.o., Námestie slobody 22, Priev idza žiada o kúpu budovy a časti 

pozemku bývalý pavilón DJ v areáli MŠ Ul. Š. Závodn íka 18 na účel zriadenia 
vzorkovej predajne a skladu bytového a dámskeho tex tilu. 
Komisia odporúča predaj budovy a časti pozemku bývalý pavilón DJ v areáli MŠ Ul. Š. 
Závodníka 18 na účel zriadenia vzorkovej predajne a skladu bytového a dámskeho textilu 
formou obchodnej verejnej súťaže alebo priameho predaja. 

 
7. Anna Sedláková, Ve ľkonecpalská 317/2, Prievidza žiada o majetkovoprávn e 

usporiadanie pozemku s výmerou 137 m 2 v k. ú. Prievidza pod  cintorínom 
v Necpaloch parcela registra „E“ č. 1713.  
Komisia odporúča majetkovoprávne usporiadanie pozemku s výmerou 137 m2 v k. ú. 
Prievidza pod  cintorínom v Necpaloch parcela registra „E“ č. 1713 za cenu 5 €/m².  
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8. Oddelenie výstavby a ŽP žiada o preverenie majet kovoprávneho usporiadania 

pozemkov na parcele číslo 5172/18 v k. ú. Prievidza. Mesto má zámer vybu dova ť 
obojstranný chodník na Nedožerskej ceste od podchod u po železni čné priecestie. 
Komisia odporúča majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na parcele číslo 5172/18 v k. ú. 
Prievidza na účel naplnenia zámeru mesta vybudovať obojstranný chodník na Nedožerskej 
ceste od podchodu po železničné priecestie.  

 
9. RNDr. Mária Andrisová, Ing. Viera Andrisová žiad ajú o kúpu pozemku parcela číslo 

3673/2 s výmerou 13 m 2 vo vlastníctve mesta na Bojnickej ceste.  
Komisia  neodporúča predaj pozemku parcela číslo 3673/2 s výmerou 13 m2 vo vlastníctve 
mesta na Bojnickej ceste. 

 
10. Lucia Poliaková, SNP 10/2, Bojnice žiada o nájo m časti pozemku na rozšírenie 

vonkajšieho sedenia pozd ĺž kaviarne EDEN v šírke 1,0 m na pešej zóne. 
Komisia odporúča  nájom časti pozemku na rozšírenie vonkajšieho sedenia pozdĺž kaviarne 
EDEN v šírke 1,0 m na pešej zóne spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa za cenu 
podľa Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
11.  Právna kancelária predkladá návrh na stanoveni e výšky nájomného pre stavbu 

súpisné číslo 524 na autobusovom nástupišti. 
Komisia odporúča nájomné vo výške 165,00 € mesačne pre stavbu súpisné číslo 524 na 
autobusovom nástupišti. 

 
12. IGITECH, s.r.o., Severná ulica I. 2424/33, Prie vidza žiada o nájom časti pozemku na 

parcele číslo 417/7 o výmere cca 300 m 2 na účel vybudovania prístupu k tenisovým 
kurtom. 

            Komisia odporúča nájom časti pozemku na parcele číslo 417/7 o výmere cca 300 m2 na  
 účel vybudovania prístupu k tenisovým kurtom za cenu 1,70 €/m²/rok. 
 

13. Ľuboš Bugár, J. Červeňa 32, Prievidza žiada o nájom časti pozemku na parcele číslo 
4810/1 s výmerou 24 m² v k. ú. Prievidza na ú čel vonkajšieho sedenia k jestvujúcej 
prevádzke na Ul. Ul. J. G. Tajovského. 
Komisia žiada o predloženie stanoviska Volebného výboru č.3 k nájmu časti pozemku na 
parcele číslo 4810/1 s výmerou 24 m² v k. ú. Prievidza na účel vonkajšieho sedenia 
k jestvujúcej prevádzke na Ul. Ul. J. G. Tajovského. 
   

14. Ľudmila Nem čická, Bôrová 34, Prievidza žiada o nájom časti pozemku na parcele číslo 
5327/1 s výmerou 64 m 2 na Ul. V. Clementisa č.9 v k. ú. Prievidza na ú čel zriadenia 
terasy pred kaviar ňou. 
Komisia  odporúča  nájom časti pozemku na parcele číslo 5327/1 s výmerou 64 m2 na Ul. V. 
Clementisa  č. 9 v k. ú. Prievidza na účel zriadenia terasy pred kaviarňou so záberom 
pozemku počas celého roka za cenu podľa Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
15. Marek Ergang, Jánošíková 1, Prievidza žiada o s úhlas zaplatenia kúpnej ceny formou 

splátkového kalendára na kúpu časti pozemku parcela číslo 2857/52 s výmerou 383 
m2 v k. ú. Prievidza. 
Komisia odporúča predaj  časti pozemku parcela číslo 2857/52 s výmerou 383 m2 v k. ú. 
Prievidza podľa Pravidiel pre predaj a nájom. 

 
 Zapísala: Mgr. Aneta Tarnóczyová       
 
 
          Ing. Martin Bugár                                                                   

                  predseda komisie 


