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

Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
zo dňa 16.01.2017 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievi dza 
od 14,45 hod.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní: Ing. Roman Veselý 

  Ing. Monika Majdanová 
  Ing. Naďa Prilinská   
  Ing. Petra Briatková 
  Ľubica Burešová 
  

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 
 
Návrh programu: 
01/01/2017 Návrh Doplnku č.1 k IS 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza. 
02/01/2017 Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza. 
03/01/2017 Žiadosť spoločnosti REALITUS s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena 

s právom uloženia IS - prípojky splaškovej kanalizácie (VVO č.1) 
04/01/2017 Žiadosť p. Romana Kerata bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena 

s právom uloženia IS – prípojky NN, vody, plynu, kanalizácie a s právom  trvalého 
prístupu za účelom opráv, údržby a rekonštrukcie (VVO č.2) 

05/01/2017 Žiadosť spoločnosti Profi-Network s.r.o. Trenčín o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS v rámci stavby „ INS_TH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko 
Píly“(2.etapa) (VVO č.2) 

06/01/2017 Žiadosť spoločnosti Technopalt Páleš s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného 
bremena s právom uloženia IS – NN prípojka k pracovisku montáže plynových 
zariadení LPG, CNG a diagnostické centrum (VVO č.4) 

07/01/2017 Žiadosť p. Juraja Cmarka s manželkou bytom Prievidza o zriadenie vecného 
bremena s právom uloženia IS – prípojka plynu k RD (VVO č.7) 

08/01/2017 Žiadosť p. Matilda Preinerová bytom Prievidza o nájom nebytových priestorov 
v objekte CVČ (VVO č.4) 

09/01/2017 Žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza o predĺženie nájomnej zmluvy 
s Horským komposesorátom (VVO č.4) 

10/01/2017 Žiadosť oddelenia výstavby a ŽP o majetkovo právne usporiadanie pozemku 
(VVO č.1) 

11/01/2017 Žiadosť výboru volebného obvodu č.7 o majetkovo právne usporiadanie pozemku 
(VVO č.7) 

12/01/2017 Žiadosť Pozemkového spoločenstvá bytových urbaristov mesta Bojnice 
o majetkovo právne usporiadanie pozemkov (VVO č.3) 

13/01/2017 Žiadosť p. Bahnu Ľudovíta bytom Prievidza o kúpu pozemku (VVO č.1) 
14/01/2017 Žiadosť spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza o kúpu pozemkov (VVO č.2) 
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15/01/2017 Návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k pavilónom „D, 
E, F“ bývalej II. ZŠ S. Chalupku, k pozemkom pod stavbami a priľahlým 
pozemkom. 

16/01/2017 Žiadosť Ing. Jozefa Somoláni s manželkou bytom Bojnice, ďalej p. Vlasta 
Šramková bytom Dolné Vestenice a spoločnosti LEGARDE s.r.o. Prievidza 
o odkúpenie pozemku (VVO č.2) 

17/01/2017 Žiadosť spoločnosti FRUCTOP s.r.o. Ostratice o kúpu pozemku (VVO č.3) 
18/01/2017 Návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k nehnuteľnosti 

pri cintoríne – RD s.č. 603 bývalého zamestnanca cintorína, pozemok pod 
domom a priľahlé pozemky 

19/01/2017 Žiadosť Ing. Pavol Hrabovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku 
(VVO č.4) 

20/01/2017 Žiadosť p. Silvia Murková s manželom bytom Prievidza o kúpu časti pozemku 
(VVO č.4) 

 
Rôzne 
21/01/2017  Žiadosť spoločnosti PTH a.s. Prievidza o stanovisko k alternatívnym riešeniam  

výmeny tepelných rozvodov na sídlisku Sever v Prievidzi, ktoré sú v havarijnom 
stave. 

22/01/2017 Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov 
č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2017. 

23/01/2017 Pripomienka k nástreku prechodu pre chodcov, ktorý je v zime veľmi šmykľavý a je 
potrebné to riešiť 

24/01/2017 Požiadavka na preverenie stojiska autobusov na Gorazdovom nábreží, či bránia 
vo výhľade pri výjazde z ul. Priama 

25/01/2017 Požiadavka na riešenie presunu parkovania vozidiel na ul. Stavbárov z chodníka 
pred budovou OSBD na chodník na druhej strane s pozdlžným stánim. 

26/01/2017 Požiadavka na nutnosť vypracovania generelu dopravy ako aj passportu 
komunikácii a dopravného značenia. 

27/01/2017 Požiadavka na personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej agendy 
a množstva neriešených podnetov. 

 
 
 
číslo:01/01/2017   
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh  Doplnku č.1 k IS 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza.. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh Doplnku č.1 k IS 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza 
bez pripomienok. 
 

číslo:02/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh Doplnku č.1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza bez pripomienok. 
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číslo:03/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti REALITUS s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia IS - prípojky splaškovej kanalizácie. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti REALITUS s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS - prípojky splaškovej kanalizácie s podmienkou realizácie pretlakom 
popod cestu a v zmysle zásad. 
 

číslo:04/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Romana Kerata bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia 
IS – prípojky NN, vody, plynu, kanalizácie a s právom  trvalého prístupu za účelom opráv, 
údržby a rekonštrukcie. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Romana Kerata bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia IS –  nové prípojky NN, vody, plynu, kanalizácie. 

III. Opdorú ča MsZ 
Trvať na pôvodných prípojkách. 
 
číslo:05/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti Profi-Network s.r.o. Trenčín o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia IS v rámci stavby „ INS_TH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly“(2.etapa). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti Profi-Network s.r.o. Trenčín o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS v rámci stavby „ INS_TH_PRIE_00_Prievidza_sídlisko Píly“(2.etapa) 
podľa znaleckého posudku a s podmienkou realizácie chráničky. 
 
číslo:06/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti Technopalt Páleš s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia IS – NN prípojka k pracovisku montáže plynových zariadení LPG, CNG 
a diagnostické centrum. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti Technopalt Páleš s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS – NN prípojka k pracovisku montáže plynových zariadení LPG, CNG 
a diagnostické centrum s podmienkou realizácie pretlakom popod komunikáciu. 

číslo:07/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Juraja Cmarka s manželkou bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS – prípojka plynu k RD. 
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II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Juraja Cmarka s manželkou bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia IS – prípojka plynu k RD bez pripomienok. 
 
číslo:08/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Matilda Preinerová bytom Prievidza o nájom nebytových priestorov v objekte CVČ. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Matilda Preinerová bytom Prievidza o nájom nebytových priestorov 
v objekte CVČ. 
 
číslo:09/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza o predĺženie nájomnej zmluvy s Horským 
komposesorátom. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza o predĺženie nájomnej zmluvy s Horským 
komposesorátom 
 
číslo:10/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť oddelenia výstavby a ŽP o majetkovo právne usporiadanie pozemku. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť oddelenia výstavby a ŽP o majetkovo právne usporiadanie pozemku zásad 

kúpou, prípadne nájmom. 
 
číslo:11/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť výboru volebného obvodu č.7 o majetkovo právne usporiadanie pozemku. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť výboru volebného obvodu č.7 o majetkovo právne usporiadanie pozemku 
s COOP Jednota. 
 
číslo:12/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Pozemkového spoločenstvá bytových urbaristov mesta Bojnice o majetkovo právne 
usporiadanie pozemkov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť  Pozemkového spoločenstvá bytových urbaristov mesta Bojnice o majetkovo 
právne usporiadanie pozemkov 

III. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Pozemkového spoločenstvá bytových urbaristov mesta Bojnice o majetkovo 
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právne usporiadanie pozemkov v zmysle ani jednej predloženej alternatívy. 
 
číslo:13/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Bahnu Ľudovíta bytom Prievidza o kúpu pozemku. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Bahnu Ľudovíta bytom Prievidza o kúpu pozemku bez pripomienok. 
 
číslo:14/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza o kúpu pozemkov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti BVH spol. s r.o. Prievidza o kúpu pozemkov  bez pripomienok. 
 
číslo:15/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k pavilónom „D, E, F“ bývalej 
II. ZŠ S. Chalupku, k pozemkom pod stavbami a priľahlým pozemkom. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k pavilónom „D, E,F“  
bývalej II. ZŠ S. Chalupku, k pozemkom pod stavbami a priľahlým pozemkom. 
 
číslo:16/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Jozefa Somoláni s manželkou bytom Bojnice, ďalej p. Vlasta Šramková bytom 
Dolné Vestenice a spoločnosti LEGARDE s.r.o. Prievidza o odkúpenie pozemku. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Ing. Jozefa Somoláni s manželkou bytom Bojnice, ďalej p. Vlasta Šramková 
bytom Dolné Vestenice a spoločnosti LEGARDE s.r.o. Prievidza o odkúpenie pozemku.   
 
 
číslo:17/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti FRUCTOP s.r.o. Ostratice o kúpu pozemku. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti FRUCTOP s.r.o. Ostratice o kúpu pozemku. 
 
 
číslo:18/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k nehnuteľnosti pri cintoríne 
– RD s.č. 603 bývalého zamestnanca cintorína, pozemok pod domom a priľahlé pozemky. 
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II. Odporú ča MsZ 
Schváliť návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k nehnuteľnosti pri 
cintoríne – RD s.č. 603 bývalého zamestnanca cintorína, pozemok pod domom a priľahlé 
pozemky. 
 
číslo:19/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Pavol Hrabovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Ing. Pavol Hrabovský s manželkou bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 
 
číslo:20/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Silvia Murková s manželom bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Silvia Murková s manželom bytom Prievidza o kúpu časti pozemku. 
 
 
Rôzne: 
číslo:21/07/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti PTH a.s. Prievidza o stanovisko k alternatívnym riešeniam  výmeny 
tepelných rozvodov na sídlisku Sever v Prievidzi, ktoré sú v havarijnom stave.. 

II. Odporú ča MsZ 
Spoločnosti PTH a.s. Prievidza schváliť alternatívu č. 2 riešenia  výmeny tepelných rozvodov 
na sídlisku Sever v Prievidzi, ktoré sú v havarijnom stave. 
 
číslo:22/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16  
Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2017. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť zámer predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien 
a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2017. 
 
číslo:23/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Pripomienku k nástreku prechodu pre chodcov, ktorý je v zime veľmi šmykľavý a je potrebné 
to riešiť. 

II. Odporú ča MsZ 
Pripomienku postúpiť správcovi miestnych TSMPD s.r.o. Prievidza. 
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číslo:24/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavku na preverenie stojiska autobusov na Gorazdovom nábreží, či bránia vo výhľade  
pri výjazde z ul. Priama. 

II. Odporú ča MsZ 
Postúpiť požiadavka na preverenie stojiska autobusov na Gorazdovom nábreží, či 
bránia vo výhľade pri výjazde z ul. Priama na referát ÚP a dopravy. 
 
číslo:25/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavku na riešenie presunu parkovania vozidiel na ul. Stavbárov z chodníka  
pred budovou OSBD na chodník na druhej strane s pozdĺžnym stánim.  

II. Odporú ča MsZ 
Postúpiť požiadavka na riešenie presunu parkovania vozidiel na ul. Stavbárov z chodníka pred  
budovou OSBD na chodník na druhej strane s pozdlžným stánim na oddelenie výstavby a ŽP.  
 
číslo:26/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavka na nutnosť vypracovania generelu dopravy ako aj passportu komunikácii a 
dopravného značenia priestorov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť požiadavku na nutnosť vypracovania generelu dopravy ako aj passportu komunikácii 
a dopravného značenia. 
 
číslo:27/01/2017 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Požiadavka na personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej agendy 
a množstva neriešených podnetov. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť požiadavku na personálne posilnenie referátu dopravy z dôvodu rozsiahlej 
agendy a množstva neriešených podnetov. 
 
 
 
Záver: 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 
zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Zdenka Žillová                                                       Ing. Jozef Polerecký 

       predseda komisie 


