
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 23. novembra 2017 

konanej v zasadacej miestnosti MsÚ Prievidza 

od 9.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Prizvaní:  Ing. Miroslav Došek 

                 Ing. Edmund Glevitzsky 

                 Ing. Edmund Glevitzsky ml.  

                 Olívia Mokrá 

                 Ing. Roman Veselý  

                 Ing. Stanislava Vavrová 

                 Ing. Mária Halahyjová 

                 Mgr. Beáta Révayová 

                 Ing. Marián Bielický 

                 Ing. Petra Briatková 

                JUDr. Róbert Pietrik 

                 Ing. Erika Vašková 

                 Mgr. Zuzana Henčelová 

                JUDr. Veronika Ľahká 

 

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 

 

 

Návrh programu: 

262/11/2017 Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ulici v Prievidzi 

263/11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych 

daniach     

264/11/2017 Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a 2019, 2020   

265/11/2017 Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, 

žiada ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza 

pre rok 2017   

266/11/2017 Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch 

detí, v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ   

267/11/2017 Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v CMPZ mesta Prievidza  

268/11/2017 Návrh materiálu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza 

č. 6/2017 upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov 

a pozemkov  



2 
 

269/11/2017 Návrh  materiálu  s  názvom: Interná  smernica  č. 92  o  hospodárení s  bytovým                              

                     fondom vo vlastníctve mesta Prievidza 

270/11/2017 Ing. Jana Vidová, Bojnice - žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu, 

právo uloženia IS  

271/11/2017 Vlastníci bytov a NB bytového domu súp. č. 434 na Ul. M. Falešníka 14 v Prievidzi 

- žiadosť o zriadenie VB – kanalizačnej prípojky  

272/11/2017 Lenka Matiesková a Peter Matieska, Prievidza - žiadosť o odpustenie sankcií  

(porušenie zmluvy pri budovaní vodovodnej prípojky)  

273/11/2017  Dušan Drozd a manž. Lenka, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu 

a prejazdu, príp. kúpa časti pozemku  

274/11/2017 Vaša realitná s. r. o., Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – prípojka plynu  

275/11/2017 Ing. Igor Kračúň, Banská Bystrica – ponuka na predaj pozemku  

276/11/2017 Marek Šimo, Prievidza – o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku  

277/11/2017 Mgr. Manuela Škuličová, Prievidza - žiadosť o prehodnotenie cenovej ponuky  

278/11/2017 Marián Majtényi a manž., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku  

279/11/2017 Pavel Králik a manželka Zuzana Králiková, Prievidza – žiadosť o kúpu časti 

pozemku  

280/11/2017 Milan Hruška, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku  

281/11/2017 Ing. Miroslav Došek, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku  

282/11/2017 SIC, Prievidza – informácia o presťahovaní 

283/11/2017 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – informácia o odsúhlasení predaja  

pozemkov cintorína 

284/11/2017 Výbor volebného obvodu č. 2 – požiadavka na osadenie zrkadla na križovatku  

285/11/2017 Požiadavka Mesta  Prievidza  na  riešenie ZaD  č. 16  ÚP  mesta   Prievidza – 

- Riečne ulica – uzatvorenie    

- Ulica Š. Závodníka – zmena regulatívov 

286/11/2017 Mesto Prievidza – požiadavka na riešenie ZaD č. 4 CMZ Prievidza – zmena  - 

9.kolaj a Staničná ulica, Prievidza - P. Haronik  

 

Rôzne: 

287/11/2017  Návrh na umiestnenie dopravného značenia pred Uniklinikou, Nábrežná ulica, 

Prievidza  

288/11/2017 Žiadosť SIC Prievidza na premiestnenie dopravného značenia z Ul. T. Vansovej 

na Hollého ulicu v Prievidzi  

289/11/2017  Petícia občanov ulice T. Milkina, Prievidza – v zast. Ing. Pavel Mihálik, Radoslav 

Hromada  a Ladislav Tóth, týkajúcu sa:  

- osadenia dopravného značenia „Prejazd zakázaný“ 

- prechodu pre chodcov cez Bojnickú cestu v Prievidzi, smer Zapotôčky, 

Sládkovičova ulica 

290/11/2017 Požiadavka Výboru volebného obvodu č. 4, Prievidza, na umiestnenie prechodu 

pre chodcov na Ulici energetikov, v blízkosti pohostinstva Piano 

291/11/2017 Návrh na vypracovanie passportu miestnych komunikácií a dopravného značenia 

mesta Prievidza    odborne oprávnenou osobou 

292/11/2017 Informácia o cestnej premávke – križovatka na Ulici M. R. Štefánik a B. Björnsona 
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číslo: 262/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

Návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ulici v Prievidzi  

II. neodporúča MsZ 

schváliť návrh na podanie žiadosti o zapožičanie čestného názvu „Základná škola M. R. 

Štefánika“ Základnej škole na Mariánskej ulici v Prievidzi   

 

číslo 263/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach     

II. odporúča MsZ  

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych 

daniach     

 

číslo 264/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

            Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a 2019, 2020   

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a 2019, 2020   

s pripomienkou k prenájmu strelnice – údržbu strelnice aby vykonával prenajímateľ, 

ktorému sa platí za prenájom 

 

 

číslo 265/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiada 

ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017   

II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, 

žiada ZUŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017   

 

číslo 266/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ   

II. odporúča MsZ 

Návrh VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ  
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číslo 267/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

dokument „Koncepcia povoľovania reklamných stavieb v CMZ mesta Prievidza“ 

II. odporúča MsZ 

schváliť Koncepciu povoľovania reklamných stavieb v CMZ Prievidza 

 

číslo 268/10/2017  

komisia 

I. berie na vedomie  

materiál: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2017 upravujúce 

spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov 

II. odporúča MsZ 

schváliť materiál: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2017 

upravujúce spôsobom bezúročného splácania ceny bytov, ateliérov a pozemkov  

 

číslo: 269/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

materiál: Interná smernica č. 92 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Prievidza 

II. odporúča MsZ 

schváliť materiál: Interná smernica č. 92 o hospodárení s bytovým fondom 

vo vlastníctve mesta Prievidza 

 

číslo: 270/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, Bojnice, o zriadenie vecného bremena:  

1. právo prechodu a prejazdu 

2. právo uloženia IS 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidove, Bojnice, v časti č. 1 – právo prechodu a prejazdu, 

s podmienkou doložiť súhlas všetkých vlastníkov bytového domu susediaceho 

s predmetným pozemkom 

III. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Jany Vidovej, Bojnice, v časti č. 2 týkajúcej sa práva uloženia 

inžinierskych sietí 

 

číslo: 271/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Vlastníkov bytov a NB bytového domu súp. č. 434 na Ul. M. Falešníka 14 

v Prievidzi, o zriadenie VB – kanalizačnej prípojky  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Vlastníkov bytov a NP bytového domu súp. č. 434 na Ul. M. 

Falešníka 14 v Prievidzi, o zriadenie VB – uloženia kanalizačnej prípojky bez narušenia 

cestného telesa 
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číslo: 272/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, Prievidza, o odpustenie sankcií  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, Prievidza, o odpustenie sankcií 

 

číslo: 273/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Dušana Drozdu a manž. Lenky, Prievidza, o zriadenie VB – právo prechodu 

a prejazdu, príp, kúpa časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Dušana Drozdu a manž. Lenky, Prievidza, o zriadenie VB – právo 

prechodu a prejazdu,   

 

číslo: 274/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Vaša realitná s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB - prípojka plynu  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Vaša realitná s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – prípojka 

plynu, odporúča realizovať pretlakom  

 

číslo: 275/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

ponuku Ing. Igora Kračúňa, Banská Bystrica, na predaj pozemku mestu Prievidza 

II. neodporúča MsZ 

ponuku Ing. Igora Kračúňa, Banská Bystrica, o predaj pozemku mestu Prievidza 

 

číslo: 276/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mareka Šimu, Prievidza, o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mareka Šimu, Prievidza, o vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemku 

 

číslo: 277/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Manuely Škuličovej, Prievidza, o prehodnotenie cenovej ponuky  

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mgr. Manuely Škuličovej, Prievidza, o prehodnotenie cenovej ponuky 

III. trvá 

zostať na ponúknutej cene 
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číslo: 278/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Mariána Majtényiho a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mariána Majtényiho a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku 

 

číslo: 279/10/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Pavla Králika a manželky Zuzany, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 

žiadosť Pavla Králika a manželky Zuzany, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

 

 

číslo: 280/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Milana Hrušku, Prievidza, o kúpu časti pozemku  

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Milana Hrušku, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

 

 

číslo: 281/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Miroslava Došeka a spol., Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Miroslava Došeka a spol., Prievidza, o kúpu časti pozemku 

 

 

číslo: 282/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

informáciu SIC, Prievidza, o presťahovaní 

 

 

číslo: 283/11/2017 

komisia  

I. berie na vedomie 

informáciu spoločnosti Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza, o odsúhlasení 

predaja pozemkov 

II. odporúča MsZ 

predaj pozemkov za cenu podľa IS – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza t. j. za cenu 5,00 eur/m2 
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číslo: 284/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku Výbor volebného obvodu č. 2, na osadenie zrkadla na križovatku  

II. odporúča 

preveriť priestorové možnosti a opodstatnenie účelu umiestnenia zrkadla 

 

 

číslo: 285/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku   Mesta  Prievidza  na   riešenie  návrhu  ZaD  č. 16  ÚP  mesta  Prievidza: 

- Riečne ulica – uzatvorenie    

- Ulica Š. Závodníka – zmena regulatívov 

II. odporúča MsR 

schváliť požiadavku Mesta Prievidza na riešenie návrhu ZaD č. 16 ÚP mesta Prievidza: 

- Riečne ulica – uzatvorenie    

- Ulica Š. Závodníka – zmena regulatívov 

 

číslo: 286/11/2017  

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku   Mesta   Prievidza  na   riešenie   návrhu  ZaD   č. 4  ÚP CMZ   Prievidza: 

- 9. koľaj 

- Staničná ulica, Prievidza (p. Haronik) 

II. odporúča MsR 

schváliť   požiadavku  Mesta  Prievidza  na  riešenie  návrhu  ZaD   č. 4 ÚP Prievidza: 

- 9. koľaj 

- Staničná ulica, Prievidza (p. Haronik) 

 

 

Rôzne: 

číslo 287/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

návrh na umiestnenie dopravného značenia pred Uniklinikou, Nábrežná ulica, 

Prievidza  

II. odporúča  

schváliť návrh na umiestnenie dopravného značenia „Prikázaný smer“ 

 

číslo: 288/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

žiadosť SIC Prievidza na premiestnenie dopravného  značenia z Ul. T. Vansovej 

na Hollého ulicu v Prievidzi 

II. odporúča  

žiadosť SIC Prievidza, o premiestnenie dopravného značenia z Uli. T. Vansovej 

na Holého ulicu v Prievidzi 
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číslo: 289/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

petíciu občanov ulice T. Milkina, Prievidza – v zast. Ing. Pavel Mihálik, Radoslav 

Hromada  a Ladislav Tóth, týkajúcu sa:  

- osadenia dopravného značenia „Prejazd zakázaný“ 

- prechodu pre chodcov cez Bojnickú cestu v Prievidzi, smer Zapotôčky, Sládkovičova 

ulica 

II. neodporúča  

vyhovieť petícii občanov ulice T. Milkina, Prievidza, ohľadom: 

- osadenia dopravného značenia „Prejazd zakázaný“ (zvýšila by sa frekventovanosť 

prejazdu ostatnými priľahlými ulicami v danej lokalite) 

- prechodu pre chodcov cez Bojnickú cestu smer Zapotôčky, Sládkovičova ulica 

(súčasný stav prechodov je dostačujúci, ďalší prechod by  z hľadiska plynulosti cestnej 

premávky po Bojnickej ceste a blízkosti železničného prechodu len skomplikoval ešte 

viac premávku) 

 

číslo: 290/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

požiadavku Výboru volebného obvodu č. 4, Prievidza, na umiestnenie prechodu 

pre chodcov na Ulici energetikov, v blízkosti pohostinstva Piano 

 

číslo: 291/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

návrh na vypracovanie passportu miestnych komunikácií a dopravného značenia 

mesta Prievidza  odborne oprávnenou osobou 

II. odporúča  

zabezpečiť vypracovanie passportu miestnych komunikácií a dopravného značenia 

mesta Prievidza odborne oprávnenou osobou 

 

číslo: 292/11/2017 

komisia 

I. berie na vedomie 

informáciu o cestnej premávke – križovatka na Ulici M. R. Štefánik a B. Björnsona  je 

z hľadiska dopravy nebezpečná a odporúča návrh na  jej bezpečné riešenie  zadať 

oprávnenej osobe 

 

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 


