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

Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 
zo dňa 12.09.2016 

 

Návrh programu: 

210/09/2016  Informácia  o   plnení   Komisionárskej   a   nájomnej     zmluvy      spoločnosti   

                      TSMPD, s. r. o. za obdobie 1-6/2016 

211/09/2016  Žiadosť  p.  Alexandry   Sobotovej, Prievidza,  o  zriadenie   vecného   bremena   

                      za účelom uloženia IS – vodovodná prípojka 

212/09/2016 Žiadosť    spoločnosti   DF-AGROPRODUKT  s. r. o.,  Lehota   pod    

Vtáčnikom,      

                      o  zriadenie  vecného bremena – právo uloženia 2 vpustných otvorov 

213/09/2016   Žiadosť p. Márie Jurišovej a p. Kornela Juriša, Prievidza, o  zriadenie  vecného  

                      bremena  za   účelom   práva    prechodu  a   prejazdu   motorovými   vozidlami    

                       a uloženia vodovodnej prípojky 

214/09/2016  Žiadosť Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zast. spoločnosťou NADAR, s. r. o.,   

                     o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – metalická prípojka   

na UL. S. Chalupku NNK z 666/ts/655 pre 12 b. j. DOPSTA 

215/09/2016 Žiadosť p. Jozefa Polkorába, Prievidza o nájom časti pozemku na umiestnenie 

predajného stánku (VVO č. 1) 

216/09/2016 Žiadosť p. Tibora Králika, Prievidza o nájom pozemkov (VVO č. 1) 

217/09/2016 Žiadosť DOGAS Group, s. r. o., Prievidza o nájom časti pozemku na účel 

zriadenia vonkajšieho sedenia (VVO č. 3)  

218/09/2016 Žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza  o kúpu časti pozemku 

219/09/2016 Žiadosť p. Evy Babicovej, Lehota pod Vtáčnikom, o kúpu pozemku pod garážou 

220/09/2016 Žiadosť p. Mariána Mendela a manželky, Prievidza o kúpu časti pozemkov 

221/09/2016 Žiadosť p. Jozefa Kollára, Prievidza o spätnú kúpu pozemku 

222/09/2016 Žiadosť Bc. Mgr. Daniela Rovného, Liešťany, o kúpu časti pozemku 

223/09/2016 BYT na Ul. M. Falešník, Prievidza – návrh na predaj formou OVS 

224/09/2016 Žiadosť p. Jozefa Baleja a Moniky Tomášikovej, Prievidza, o kúpu časti 

pozemku 

225/09/2016 Žiadosť DETSKÉ IHRISKO v k. ú. Veľká Lehôtka o majetkoprávne usporiadanie 

nehnuteľnosti – návrh mesta na usporiadanie pozemku 

226/09/2016 Žiadosť Združenia vlastníkov lesných a poľných pozemkov – k. ú. Hradec – 

návrh na usporiadanie pozemku pod kaplnkou 

227/09/2016 Stavba kaplnky v k. ú. Hradec – návrh mesta na usporiadanie vlastníctva 

k stavbe 

 

Rôzne 
228/09/2016 Informácia o budovaní cyklotrás v meste  
229/09/2016 Kolotoč, stojisko autobusov SAD 
230/09/2016 p. Petráš, Prievidza – žiadosť o odkúpenie časti pozemku od mesta Prievidza 

vo Veľkej Lehôtke 
 
 
 
číslo:210/09/2016 

komisia 
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I. Berie na vedomie 

Informáciu o plnení Komisionárskej a nájomnej zmluvy spoločnosti TSMPD, s. r. o. za 

obdobie 1-6/2016 

II. Odporúča MsZ  

Schváliť informáciu o plnení Komisionálnej a nájomnej zmluvy TSMPD, s. r. o., za obdobie 

1-6/2016  bez pripomienok 
 

číslo:211/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Alexandry Sobotovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena  za účelom uloženia 

IS – vodovodná prípojka 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Alexandry Sobotovej, Prievidza o zriadenie vecného bremena                     

za účelom uloženia IS – vodovodnej prípojky bez pripomienok. 
 

číslo:212/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DF-AGROPRODUKT s. r. o., Lehota pod Vtáčnikom  o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženie 2 vpustných otvorov 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti DF-AGROPRODUKT s. r. o., Lehota pod Vtáčnikom  o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženie 2 vpustných otvorov s podmienkou predložiť projektovú 

dokumentáciu odvodnenia predmetnej plochy stavebnému úradu 
 

číslo:213/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Márie Jurišovej a p. Kornela Juriša, Prievidza o zriadenie vecného bremena 

za účelom práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia vodovodnej prípojky 

II. Odporúča MsZ 

Žiadosť p. Márie Jurišovej a p. Kornela Juriša, Prievidza o zriadenie vecného bremena 

za účelom práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a uloženia vodovodnej prípojky 

odložiť a doplniť  ÚPI a projektovú dokumentáciu a opätovne predložiť žiadosť do komisie na 

najbližšom zasadnutí 

 
 

 

číslo:214/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zast. spoločnosťou NADAR, s. r. o.,                       

o zriadenie vecného bremena -uloženie IS - metalická prípojka  na UL. S. Chalupku 

NNK z 666/ts/655 pre 12 b. j. DOPSTA 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Slovak Telekom, a. s., Bratislava v zast. spoločnosťou NADAR, s. r. o.,                        

o zriadenie vecného bremena – uloženie IS – metalická prípojka  na UL. S. Chalupku 
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NNK z 666/ts/655 pre 12 b. j. DOPSTA bez pripomienok. 

 

číslo:215/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Jozefa Polkorába, Prievidza, o nájom časti pozemku na umiestnenie predajného 

stánku (VVO č. 1) 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Jozefa Polkorába, Prievidza, o nájom časti pozemku na umiestnenie 

predajného stánku (VVO č. 1) 

 

číslo:216/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Tibora Králika, Prievidza o nájom pozemkov (VVO č. 1) 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Tibora Králika, Prievidza o nájom pozemkov (VVO č. 1) 

za cenu 0,10€/m2/rok. 

 

číslo:217/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti DOGAS Group, s. r. o., Prievidza, o nájom časti pozemku za účelom 

zriadenia vonkajšieho sedenia (VVO č. 3)  

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť spoločnosti DOGAS Group, s. r. o., Prievidza o nájom časti pozemku 

za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia (VVO č. 3)  

 

číslo:218/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

 Žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza,  o kúpu časti pozemku 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Dagmar Marcinekovej, Prievidza  o kúpu časti pozemku bez pripomienok. 

 

číslo:219/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Evy Babicovej, Lehota pod Vtáčnikom, o kúpu pozemku pod garážou 

 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť  p. Evy Babicovej, Lehota pod Vtáčnikom, o kúpu pozemku pod garážou bez 

pripomienok. 

 

číslo:220/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Mariána Mendela a manželky, Prievidza, o kúpu časti pozemkov 
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II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Mariána Mendela a manželky, Prievidza, o kúpu časti pozemkov bez 

pripomienok. 

 

číslo:221/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Jozefa Kollára, Prievidza o spätnú kúpu pozemku 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Jozefa Kollára, Prievidza o spätnú kúpu pozemku 

 

číslo:222/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Bc. Mgr. Daniela Rovného, Liešťany, o kúpu časti pozemku 

II. Neodporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Bc. Mgr. Daniela Rovného, Liešťany, o kúpu časti pozemku 

 

číslo:223/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh na predaj bytu na Ul. M. Falešníka formou OVS  

II. Odporúča MsZ 

Schváliť návrh na predaj bytu na Ul. M. Falešníka formou OVS bez pripomienok. 

 

číslo:224/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Jozefa Baleja a p. Moniky Tomášikovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Jozefa Baleja a p. Moniky Tomášikovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

bez pripomienok. 

 

číslo:225/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh mesta na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - DETSKÉ IHRISKO v k. ú. 

Veľká Lehôtka - návrh mesta na usporiadanie pozemku 

 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť návrh mesta na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - DETSKÉ IHRISKO 

v k. ú. Veľká Lehôtka - návrh mesta na usporiadanie pozemku 

 

číslo:226/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť Združenia vlastníkov lesných a poľných pozemkov – k. ú. Hradec – návrh 

na usporiadanie pozemku pod kaplnkou 
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II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť Združenia vlastníkov lesných a poľných pozemkov – k. ú. Hradec – návrh 

na usporiadanie pozemku pod kaplnkou bez pripomienok. 

 

číslo:227/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Návrh mesta na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnosti - stavba kaplnky 

v k. ú. Hradec 

II. Odporúča MsZ 

Schváliť návrh mesta na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnosti - stavba 

kaplnky v k. ú. Hradec 

 

Rôzne: 

číslo:228/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Informácia o budovaní cyklotrás v meste Prievidza 

II. Odporúča MsZ 

Zobrať na vedomie informáciu o budovaní cyklotrás v meste Prievidza bez pripomienok.  

 

číslo:229/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Informáciu Kolotoč, stojisko autobusov SAD 

II. Odporúča MsZ 

Požiadavku na Kolotoč, stojisko autobusov SAD  prerokovať so spoločnosťou SAD Prievidza 

a.s. a pri riešení návrhu brať do úvahy zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.        

 

číslo:230/09/2016 

komisia 

I. Berie na vedomie 

Žiadosť p. Petráš, Prievidza, o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka od mesta 

Prievidza  

II. Odporúča MsZ 

Schváliť žiadosť p. Petráša, Prievidza, o odkúpenie pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, od 

mesta Prievidza, po obhliadke na tvare miesta. Predmetný pozemok podľa nášho názoru 

nijakým spôsobom nebude prekážať prípadnej ďalšej výstavbe rodinných domov, ani pre 

stavbu prístupovej cesty, ktorá je v súčasnosti štrková. 

 

 

Zapísala: Bc. Zdenka Žillová                                                       Ing. Jozef Polerecký 
       predseda komisie 


