
Zoznam uznesení FaMK 
zo dňa 14. 2. 2017 

od 27-55 
 

 
27. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 

746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi   
a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza a     
jej súčastí 

28. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 

206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ulica 206/37 v Prievidzi 

a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza 

a  jej súčastí 

29. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste 

30. Návrh VZN č. 1 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

31. Zmeny a doplnky č. 15 k ÚP mesta Prievidza 

32. Zverenie novonadobudnutého hmotného majetku spol. TSMPD, s.r.o. 

33. Roman Mik, Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 – právo uloženia inžinierskych sietí  

 – právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami   

 – udelenie súhlasu s realizáciou vjazdu a prístupového chodníka   

34. ELSPOL-SK, s.r.o., Námestovo, zast. spol. BEVEX-Banský výskum, spol. s.r.o., 

Prievidza – žiadosť o súhlas s uložením vzdušného kábla k stavbe „BEVEX-VN 

prípojka“ 

35. REALITUS s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

inžinierskych sietí prípojka splaškovej kanalizácie 

36. RIKU s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 

inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7 

37. SSE-Distribúcia, a.s. Žilina v zast. spol.  EUB, s.r.o., Liptovský Mikuláš – žiadosť 

o zriadenie vecného bremena – právo uloženia podzemného káblového vedenia 

a výstavby novej kioskovej trafostanice k stavbe „9579-Prievidza – Ul. Nábrežná – 

zah. TS Jurík“ 

38. ReFriX, s.r.o., Kežmarok, v zast. Spol. ERGAstav s.r.o., Prievidza – žiadosť 

o zriadenie vecného bremena – uloženia inžinierskych sietí k stavbe ručná 

autoumyváreň áut 

39. Jozef Műller, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemkov 

40. Milan Cápa, Prievidza, Richard Vardžík, Prievidza – žiadosť o zrušenie PP, prípadne 

ponuka o spätnú kúpu 

41. Mgr. Art. Roman Gatial, Opatovce n.N – žiadosť o kúpu časti pozemku 

42. Zdenko Cigléni a manž. Jana, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

43. Darina Petrášová, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

44. Jozef Petráš, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku 

45. Bohumil Štefek, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku a časti pozemku 

46. Bohumil Štefek, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku a časti pozemku 

47. Pavol Šimoňák, Kanianka – žiadosť o kúpu VS 19 na Ul. A. Mišúta, súpisné číslo 

20732, je doložená pracovná verzia štúdie dopravnej obslužnosti 

48. Klub priateľov CO Prievidza – žiadosť o nájom VS 12 na Ul. P. J. Šafárika, súpisné 

číslo 835/26 

49. TSG, spol. s.r.o., Partizánske – žiadosť o nájom pozemku na vonkajšie sedenie, 

celoročné prevádzkovanie terasy 

50. Prievidzské pekárne a cukrárne, a .s., Prievidza – žiadosť o zníženie nájomného   



51. RD Bukovina, Prievidza – žiadosť o nájom pozemkov 

52. Železničný nadchod v k. ú. Prievidza – žiadosť oddelenia výstavby a ŽP 

53. Pozemky na Ul. olympionikov – žiadosť oddelenia výstavby a ŽP 

54. Augustín Borko, Prievidza – ponuka predaja pozemku pod cestou 

55. Most Veľká Lehôtka – žiadosť oddelenia výstavby a ŽP 

 

číslo: 27/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 
746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi 
a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza a     
jej súčastí 

II. 

 odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. 

Dobšinského 746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5 

v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, 

Prievidza a     

jej súčastí 

 

číslo: 28/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 
206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ulica 206/37 v Prievidzi 
a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza 
a  jej súčastí 
II. 

 odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, 

Malonecpalská ulica 206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská 

ulica 206/37 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, 

Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza a  jej súčastí 

 

číslo: 29/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste 

II. 

 odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste 

 

 

 
 



číslo: 30/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

Návrh VZN č. 1 o prevádzkovom poriadku pohrebísk II. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 1 o prevádzkovom poriadku pohrebísk II. s pripomienkou,  

dopracovať do predkladaného návrhu v prílohe č. 1 CENNÍK SLUŽIEB ďalšie 

alternatívy spoplatnenia urnovej schránky v kolumbáriu  

 

číslo: 31/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

návrh Zmien a doplnkov č. 15  ÚPN-M Prievidza 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Návrh Zmien a doplnkov č. 15  ÚPN-M Prievidza v rozsahu okruhov riešenia 

verejnoprospešnej stavby č. 47 na ul. Riečna, verejnoprospešnej stavby č. 35 – 

Cyklotrasy a zmeny funkčného využitia funkčnopriestorového bloku 24-2-1, 

s podmienkou vylúčenia návrhu funkčnopriestorového bloku 16-2-4 

  

číslo: 32/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

Zverenie novonadobudnutého hmotného majetku spol. TSMPD, s.r.o. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť Zverenie novonadobudnutého hmotného majetku spol. TSMPD, s. r. o. s tým, 

že spevnená plocha pred vchodom č. 36 na Nábreží sv. Cyrila v celkovej 

obstarávacej cene 13 489,18 € bude zaradená do samostatnej nájomnej zmluvy -  

Centrálnej mestskej parkovacej zóny mesta Prievidza 

 

číslo: 33/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ulica 12, o zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. 

Prievidza, parcela registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 

939 m2  

- právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, kanalizácie a elektriky, pričom budú 
realizované pretlakom popod komunikáciu. Voda a kanalizácia budú vedené v jednej 
trase. Predpokladaný rozsah vecného bremena 29 m + ochranné pásmo. 

- právo prechodu pešo ( v  rozsahu 15 m2) a prejazdu motorovými vozidlami (v rozsahu 
22 m2).  

- udelenie súhlasu s realizáciou  vjazdu a prístupového chodníka (v rozsahu práv 
prechodu a prejazdu) zo zámkovej dlažby. 
 



II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ulica 12, 

o zriadenie vecného bremena 

 

číslo: 34/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ELSPOL-Sk, s. r. o., so sídlom v Námestove, Ľ. Štúra 778/45, 

zastupujúca spoločnosť BEVEX-BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom 

v Prievidzi, Košovská cesta 20, o súhlas s realizáciou stavby (so vstupom na 

pozemok) „BEVEX – VN prípojka“ (lokalita Strojárska ulica) – vzdušné vedenia kábla 

ponad pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 5033, 

orná pôda s výmerou  3965 m2 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. ELSPOL-SK, s.r.o., sídlom v Námestove, Ľ. Štúra 778/45, 

zastupujúca spoločnosť BEVEX-BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom 

v Prievidzi, Košovská cesta 20, o súhlas s realizáciou stavby (so vstupom na 

pozemok) „BEVEX – VN prípojka“ (lokalita Strojárska ulica) – vzdušné vedenia kábla 

ponad pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, viesť káble popri hranici 

pozemku 

 
číslo: 35/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti REALITUS s. r. o. , so sídlom v Prievidzi, Na Karasiny 54, 

o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemku v k. ú. Prievidza (Nová ulica),  parcela registra C KN č. 2187/2, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 1297 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky 

splaškovej kanalizácie k stavbe „CENTRO PRIEVIDZA“, pričom predpokladaný 

rozsah vecného bremena 7 m + ochranné pásmo 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti REALITUS s. r. o. , so sídlom v Prievidzi, Na Karasiny 
54, o  zriadenie vecného bremena, keďže nie je v súlade s územným plánom mesta 
 

číslo: 36/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť spol. RIKU s.r.o., so sídlom Ul. Clementisova 24, Prievidza, zastúpená 
konateľom Kűfferom, o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych 
sietí – kanalizácia, voda a elektrika k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7, v k 
.ú. Prievidza, na časti pozemku parcela registra  E KN č. 5060/24 (LV 10652), 
v predpokladanom rozsahu vecného bremena 40 m2    
II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. RIKU s.r.o., so sídlom Ul. Clementisova 24, Prievidza, 
zastúpená konateľom Kűfferom, o zriadenie vecného bremena – právo uloženia 
inžinierskych sietí  
v k .ú. Prievidza 



 
 
III. 
žiada 
k predmetnej žiadosti doložiť stanovisko architekta mesta a opätovne predložiť do 
komisie 
 

číslo: 37/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti EUB, s. r. o. , so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Priehradná 

1690/30, zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s, so 

sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8,  o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou 

mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Nábrežná ulica) 

- parcela registra C KN č. 4857/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 216 m2  

- parcela registra C KN č. 4858/21, ostatné plochy s výmerou 96 m2  

- parcela registra C KN č. 4858/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2  

právo uloženia inžinierskych sietí – podzemného vysokonapäťového káblového 

vedenia k stavbe „9579 – Prievidza – ul. Nábrežná – zah. TS Jurík“, pričom 

predpokladaný rozsah vecného bremena je 40 m2 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti EUB, s. r. o. , so sídlom v Liptovskom Mikuláši,   

Priehradná 1690/30, zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a. s, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8,  o  zriadenie vecného 

bremena, a to za odplatu v zmysle Memoranda o spolupráci, pričom uloženie 

inžinierskych sietí viesť pretlakom popod cestu na Nábrežnej ulici 

 
číslo: 38/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ReFriX, s. r. o. , so sídlom v Kežmarku, Pod Traťou 9, v zast. 

spoločnosti ERGAstav s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Mišíka 16/1, o  zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. 

Prievidza (Ul. Olympionikov), a to: 

- parcela registra C KN č. 3978/26, ostatné plochy s výmerou 376 m2  

- parcela registra C KN č. 3978/27, ostatné plochy s výmerou 118 m2  

- parcela registra C KN č. 3978/28, ostatné plochy s výmerou 52 m2  

- parcela registra C KN č. 3978/29, ostatné plochy s výmerou 450 m2  

právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky a prípojky dažďovej 

kanalizácie pre stavbu „Ručná umyváreň áut“, pričom predpokladaný rozsah vecného 

bremena pre elektrickú prípojku je 24 m2 a pre dažďovú kanalizáciu je 26 m2. 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spol. ReFriX, s.r.o., so sídlom Pod Traťou 9, Kežmarok, v zast. spol. 

ERGAstav s.r.o., Prievidza, o zriadenie vecného bremena, právo uloženia 

inžinierskych sietí – elektrickej prípojky a prípojky dažďovej kanalizácie pre stavbu 

„Ručná umyváreň áut“, nakoľko komisia nesúhlasí s trasovaním elektrickej prípojky 

po pozemkoch parc. č. 3978/26 a 3978/27 a chýba ÚPI 

 



 

číslo: 39/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Műllera, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN  č. 1713/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 187 m², na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku, ktorý žiadateľ užíva. Žiadaný pozemok sa nachádza v blízkosti jeho 
nehnuteľností na Sebedražskej ceste 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jozefa Műllera, Prievidza, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta 
č. 660/7,  o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku, ktorý žiadateľ užíva s podmienkou doloženia nadpolovičného 
súhlasu majiteľov priľahlých pozemkov 
 

číslo: 40/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Milana Cápa,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. S. Chalupku  č. 175/55 a Richarda 

Vardžíka, trvalý pobyt Prievidza, Koceľova ul. č. 195/8,  o zrušenie predkupného 

práva, respektíve nevyužitie predkupného práva v prospech mesta Prievidza na 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 

3591/314,  nadobudnutý pôvodnými majiteľmi od mesta Prievidza. Žiadatelia – terajší 

vlastníci na predmetnom pozemku postavili polyfunkčnú budovu „Sklad  UNIMO, 

Prievidza“, ktorá má už právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

II. 

odporúča MsZ 

neuplatniť si mestom predkupné právo, súhlasí s jeho zrušením. Dôvodom je splnenie 

účelu, na ktorý bolo predkupné právo v čase predaja zriadené. 

 

číslo: 41/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN  č. 5896/1, 
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5,2 m², na účel úpravy vstupu do 
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa. Žiadaný pozemok sa nachádza na Astrovej 
ul. č. 19.   
II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, 

o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel úpravy vstupu do rodinného domu vo 

vlastníctve žiadateľa za cenu 40,- €/ m² 

 

 

 

 

 



číslo: 42/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Zdenka Cigléniho a manž. Jana, Bc., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Súbežná ul. č. 21/8, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely 
registra C KN  č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 24 m², na účel výstavby 
garáže pre motorové vozidlo patriace synovi s ŤZP a na uskladnenie zdravotných 
pomôcok.  Pozemok sa nachádza vedľa bytového domu na Súbežnej ulici, kde má 
žiadateľ trvalý pobyt. 
II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Zdenka Cigléniho a manž. Jana, Bc., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Súbežná ul. č. 21/8, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel výstavby garáže. 
 

číslo: 43/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza, Školská ul.  č. 15,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časti pozemku z parcely registra E KN  č. 165, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m² (parcela registra C KN č. 551/3), na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a žiadateľkou užívaný. 
Pozemok sa nachádza vedľa Podhorskej ulice v oplotenej záhrade žiadateľky. 
II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza, Školská ul.  č. 15,  o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, ), na účel majetkovoprávneho usporiadania 

pozemku, a to za cenu 10€/ m2 

 

číslo: 44/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Petráš, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ul.  č. 80,  o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časti pozemku z parcely registra E KN  č. 165, 

ostatná plocha v rozsahu výmery 40 m² (parcela registra C KN č. 547/1), na 

záhradkárske účely a oplotenie pozemku. Pozemok sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa na  Podhorskej ulici. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Jozefa Petráš, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ul.  č. 80,  o kúpu 

časti pozemku  v zmysle IS za cenu 10,- €/ m² , s podmienkou odkúpenia si celej 

výmery, a to so zarovnaním s pozemkom parcela registra E KN č. 166 a tiež 

s podmienkou doloženia súhlasu vlastníkov priľahlého pozemku parcela registra E 

KN č. 166  

 

 

 

 

 

 



číslo: 45/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Bohumila Štefeka,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/26,  o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka,  pozemku  parcela registra E KN  č. 151, 

záhrady s výmerou 586 m2 a časť pozemku, parcela registra E KN č. 153, ostatná 

plocha v rozsahu výmery 100 m², na účel výstavby rodinného domu. Žiadateľ ponúka 

KC 12,00 €/m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti Vrchárskej ulice. 

II. 

neodporúča MsZ 

žiadosť Bohumila Štefeka,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/26,  o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka, nakoľko ide o plochy, ktoré sú nezastavateľné, 

sú na nich umiestnené stavebné objekty systému sanácie zosuvov a pozemky sa 

nachádzajú v potencionálne zosuvnom pásme  

 

číslo: 46/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Bohumila Štefeka,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/26,  o kúpu 

nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka,  pozemku parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý 

trávnatý porast s výmerou 768 m2 a časť pozemkov, parcela registra C KN č. 617/6, 

ostatná plocha, parcela registra E KN č. 2568, ostatná plocha  a parcela registra E 

KN č. 2467/2, trvalý trávnatý porast, časti pozemkov v  rozsahu výmery 245 m², na 

účel výstavby rodinného domu. Žiadateľ ponúka KC 12,00 €/m2, nakoľko sa jedná 

o svahovitý terén. Pozemok sa nachádza vedľa Vrchárskej ulice 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Bohumila Štefeka,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 

4/26,  o kúpu nehnuteľností v k. ú. Veľká Lehôtka, nakoľko ide o plochy zelene, ktoré 

sú nezastavateľné, je na nich umiestnený rezervár vody a pozemky sa nachádzajú 

v potencionálne zosuvnom pásme  

 

číslo: 47/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Pavla Šimoňáka, trvalý pobyt Pánsky Háj 790/36, Kanianka, o kúpu bývalej 

kotolne VS 19 na Ul. A. Mišúta, 732/6, Prievidza, v k. ú. Prievidza, číslo parcely 4985, 

v rozsahu výmery 312 m2 , ktorá bude po celkovej rekonštrukcii využitá pre rozvoj 

pohybových aktivít detí a mládeže so zameraním sa na športovú gymnastiku 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Pavla Šimoňáka, , trvalý pobyt Pánsky Háj 790/36, Kanianka, o kúpu 

bývalej kotolne VS 19 na Ul. A. Mišúta, 732/6, Prievidza, v k. ú. Prievidza, ktorá bude 

po celkovej rekonštrukcii využitá pre rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže so 

zameraním sa na športovú gymnastiku 

 

 

 



číslo: 48/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Klubu priateľov CO Prievidza, o. z., so sídlom Krajná 20/4, Prievidza, o nájom 

VS 12 na Ul. P. J. Šafárika, súpisné číslo 835/26, parcela C KN 5043/1 (166 m2) 

a 5043/2 (42 m2). Priestor by chceli využiť na skladovanie a garážovanie techniky, 

ktorú možno použiť pri mimoriadnych udalostiach v meste. Ide najmä 

o elektrocentrály, čerpadlá a vozidlo vyčlenené pre potreby občianskeho združenia 

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Klubu priateľov CO Prievidza, o. z., so sídlom Krajná 20/4, Prievidza, 

o nájom VS 12 na Ul. P. J. Šafárika 

 

číslo: 49/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť  spoločnosti TSG, spol. s r. o., so sídlom Veľká Okružná 1028/9, Partizánske, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 

1835/10,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a parcely registra E KN č. 

399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2  na účel 

umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou  kaviarne  na 

Námestí slobody 22. 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť TSG, spol. s.r.o. so sídlom Veľká Okružná 1028/9, Partizánske, 

o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  na účel umiestnenia celoročného 

vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou  kaviarne  na Námestí slobody 22. 

 

číslo: 50/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť  spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s. Prievidza,   o zníženie 
nájomného  za nebytové priestory 00.3 a 00.4, ktoré sú súčasťou stavby „Križovatka 
ciest I/64 a III/05062 – objekt     SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu 
výmery  32,70 m2. Nebytové priestory  sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice 
slovenskej (pešie prepojenie  medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. 
Nedožerského) v rozsahu výmery 37,70 m2  na základe  nájomnej zmluvy zo dňa 
29.1.2014 a dodatku č. 1 k nájomnej zmluve   zo dňa 4.6.2015. 
II. 
odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Prievidzských pekární a cukrární, a .s., Prievidza, o zníženie 

nájomného  za nebytové priestory 00.3 a 00.4, ktoré sú súčasťou stavby „Križovatka 

ciest I/64 a III/05062 – objekt     SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu 

výmery  32,70 m2 ,  a to na 120,- €/m2/rok  

 

 

 

 

číslo: 51/2017 



komisia 

I.  

berie na vedomie  

žiadosť Roľníckeho družstva BUKOVINA, so sídlom v Prievidzi, Fr. Hečku č. 37, 

o nájom nehnuteľností, pozemkov v k. ú.  Prievidza,  parcela registra C KN č. 8122/3, 

orná pôda s výmerou 1536 m², parcela č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m²,  

parcela č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m², parcela č. 8122/5, orná pôda 

s výmerou 766 m², parcela č. 8122/6, orná pôda s výmerou 468 m², parcela č. 

8122/5, orná pôda s výmerou 276 m², parcela č. 8122/8, orná pôda s výmerou 240 

m², parcela č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m², parcela č. 8122/18, orná pôda 

s výmerou 1457 m², parcela č. 8122/19, orná pôda s výmerou 1024 m², parcela č. 

8122/20, orná pôda s výmerou 1024 m², parcela č. 8122/47, orná pôda s výmerou 

282 m², parcela č. 8129/3, orná pôda s výmerou 1247 m², spolu s výmerou 9710 m2, 

na poľnohospodárske účely 

II. 
neodporúča MsZ 

schváliť  

žiadosť pre Roľníckeho družstva BUKOVINA 

III. 

odporúča MsZ 

prenajať predmetné pozemky formou OVS 

 

číslo: 52/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                 

žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie 

železničného nadchodu nad železnicou medzi sídliskom Zapotôčky a sídliskom 

Žabník, evidovaný ako stavba na pozemku, parcela registra C KN č. 1184/1, 

zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Železníc SR, za účelom jeho opravy 

a rekonštrukčných prác.  

II. 
neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie železničného nadchodu nad železnicou medzi sídliskom Zapotôčky 

a sídliskom Žabník 

III.  
ukladá  
právnej kancelárii osloviť Železnice SR ako vlastníka pozemku pod touto stavbou, 
aby sa vyjadrili, či majú tento majetok evidovaný v majetku spoločnosti.  
 

 

číslo: 53/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie 

žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov pod existujúcou cestnou komunikáciou ako aj chodníka pre chodcov 

pripájajúceho sa na existujúci chodník popri rieke Nitra, nachádzajúcich sa na Ulici 

olympionikov napájajúcich sa na obchodné centrum Korzo, zapísané v pasporte 

miestnych komunikácii, a to parcela registra C KN č. 3980/11, 3980/21, 3980/22, 



3981/4, zapísané na LV č. 11442 vo vlastníctve spoločnosti Via Real, s.r.o. a  parcela 

registra C KN č. 3980/35, zapísaná na LV č. 8573 vo vlastníctve spoločnosti 

TECHNOL, s.r.o., za účelom prepojenia parkoviska Shopping Park Korzo od 

Nábrežnej ulice po Ulicu olympionikov 

II. 

odporúča MsZ 

schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov parcela registra C KN č. 3980/11, 3980/21, 3980/22, 3981/4, 

zapísané na LV č. 11442 vo vlastníctve spoločnosti Via Real, s.r.o. a  parcela registra 

C KN č. 3980/35, zapísaná na LV č. 8573 vo vlastníctve spoločnosti TECHNOL, 

s.r.o., za účelom prepojenia parkoviska Shopping Park Korzo od Nábrežnej ulice po 

Ulicu olympionikov, parcela registra C KN č. 3980/11, 3980/21, 3980/22, 3981/4, 

zapísané na LV č. 11442 vo vlastníctve spoločnosti Via Real, s.r.o. a  parcela registra 

C KN č. 3980/35, zapísaná na LV č. 8573 vo vlastníctve spoločnosti TECHNOL, 

s.r.o., za účelom prepojenia parkoviska Shopping Park Korzo od Nábrežnej ulice po 

Ulicu olympionikov  

 

číslo: 54/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

žiadosť Augustína Borku, trvalý pobyt Podhorská ulica č. 103, Prievidza, o majetkovo- 

právne usporiadanie nehnuteľnosti, pozemku parcela registra C KN č. 547/2, 

zastavaná plocha s výmerou 74 m2, nachádzajúceho sa pred rodinným domom 

žiadateľa na Podhorskej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, zapísaného na LV č. 1644, 

formou kúpy a to za 10€/ m2.  

Pozemok sa nachádza pod cestným telesom III. triedy vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

II. 

neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Augustína Borka, trvalý pobyt Podhorská ulica č. 103, Prievidza, 

o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov pod komunikáciou. Pozemok 

sa nachádza pod cestným telesom III. triedy vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

 

číslo: 55/2017 

komisia 

I.  

berie na vedomie                                                   

žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie 

mostného objektu v mestskej časti Veľká Lehôtka, nachádzajúci sa na Podhorskej 

ulici, postavený nad potokom, pozemok parcela E KN č. 119 vo vlastníctve 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., smerujúceho k jedinému vlastníkovi  

pozemku a stavby, a to vo vlastníctve COOP Jednota, spotrebné družstvo Prievidza, 

za účelom jeho opravy a rekonštrukčných prác.  

II. 

neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie mostného objektu v mestskej časti Veľká Lehôtka, nachádzajúci sa na 

Podhorskej ulici, postavený nad potokom, za účelom jeho opravy a rekonštrukčných 

prác  

III. 



ukladá právnej kancelárii  
osloviť  vlastníka  pozemku a stavby COOP Jednota, spotrebné družstvo Prievidza, 
ako pravdepodobného vlastníka mostného telesa o povinnosti plynúce na 
zabezpečenie štandardu pre kupujúcich  
                                                                           

 

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

                                                                                       predseda komisie 

 

 

 

 

                          

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková 

V Prievidzi, 15. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


