
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 16. 04. 2018 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza  od 8.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: PhDr. Ivona Vojtášová 

                Mgr. Diana Šurkalová Dušeková 

                Ing. Petra Briatková 

                Ing. Erika Vašková 

                Ľubica Burešová 

                Ing. Roman veselý 

                Ing. Marián Bielický 

 

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

a životného prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 

 

Návrh programu: 

097/04/2018  Žiadosť LS, s. r. o. o odpustenie polovice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym 
a včasným odstránením vád – nedorobkov – rekonštrukcia MŠ Matušku 

098/04/2018 Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 
Prievidza za rok 2017 

099/04/2018   Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018 

100/04/2018 Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza 

101/04/2018 Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo 
vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici  

102/04/2018  Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – úžitkový 
vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby 

103/04/2018 Peter a Jana Bebjakoví, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu 
zo zatrávňovačov  

104/04/2018 Ing. Peter Vrták, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo  
prechodu a prejazdu  

105/04/2018 CZ – Slovensko s. r. o., Nováky, žiadosť o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej 
prípojky 

106/04/2018 Vaša realitná s. r. o., Malá Lehôtka, oznámenie o zmene trasovania a žiadosť 
o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy  

107/04/2018 r3nt, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

108/04/2018 Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou, žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru 

109/04/2018 ROP car, žiadosť o kúpu časti nebytového priestoru 
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110/04/2018 Mária Krajčíková, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

111/04/2018 Milan Šmatlák a manželka, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemkov 

112/04/2018 Ing. Mária Prišticová a manžel, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

113/04/2018 Ing. Martin a Peter Bugároví, Prievidza, žiadosť o prehodnotenie sadzby na úhradu 
jednorázovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku 

114/04/2018 Marián Dírer, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

115/04/2018 Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

116/04/2018 Peter Žilka, Jacovce, žiadosť o nájom časti pozemku 

117/04/2018 Milan Syrovátka, Cígeľ, žiadosť o nájom časti pozemku 

118/04/2018 Nový domov, n. o., Prievidza, žiadosť o odsúhlasenie výšky nájomného 
za prenájom nebytových priestorov 

119/04/2018 Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemkov 

120/04/2018 Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie, žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 

121/04/2018 Katarína Korcová Dame, Prievidza, žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 

122/04/2018 Jana Kováčová, Bystričany, žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

123/04/2018 Iveta Solčaniová, Prievidza a Emília Beláková, Prievidza,  žiadosť o zmenu 
priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

124/04/2018 Hornonitriansky banícky spolok, Prievidza, žiadosť o nájom nebytového priestoru 

125/04/2018 Emil Chudý, Prievidza, žiadosť o zámenu pozemkov 

126/04/2018 Mária Šimurková, Prievidza, žiadosť o majetkoprávne usporiadanie  

127/04/2018 Garáže na Ul. J. Kalinčiaka, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov 

128/04/2018 Detský domov, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

129/04/2018 Igor Rybnikár s manželkou, Hradec a Jaroslaqv Krško s manželkou, Hradec, 
žiadosť o kúpu pozemku  

Rôzne: 
130/04/2018 Záhradnícka ulica – umiestnenie dopravnej značky  

131/04/2018 požiadavka referátu ÚP a dopravy ohľadom kompetencií, oprávnení riešenia 
porušovania dopravných predpisov v meste Prievidza 

132/04/2018 Sadová ulica – riešenie dopravnej situácie - prejazdy kamiónov po ulici 

133/04/2018 Hrnčiarska križovatka s Ul. Slančíkovej – vpuste 

134/04/2018 Hrnčiarka – križovatka s Ul. Jesenského – žlté čiary 

135/04/2018 Clementisa – vjazdy, odbočovanie na Ul. V. Benedikta  

136/04/2018 Informácie: Ukrniská, Magura, Svätoplukova, Hradec, Ul. A. Rudnaya 
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Uznesenie  
číslo: 97/04/2018   
Komisia 
I. Berie na vedomie  

Žiadosť LS, s. r. o. o odpustenie polovice zmluvnej pokuty za omeškanie s riadnym 
a včasným odstránením vád – nedorobkov – rekonštrukcia MŠ Matušku 

II. neodporúča Msz 
schváliť žiadosť  spoločnosti LS, s. r. o. o odpustenie polovice zmluvnej pokuty za omeškanie 
s riadnym a včasným odstránením vád – nedorobkov – rekonštrukcia MŠ Matušku 

 
číslo: 98/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza 
za rok 2017 

II. odporúča MsZ 
schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 
Prievidza za rok 2017, bez pripomienok 
 

číslo: 99/04/2018    
komisia 
I. berie na vedomie 

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018 
II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018, 
bez pripomienok 
 

číslo: 100/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie  

Návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza 
II. odporúča MsZ 

schváliť návrh Štatútu rady mladých mesta Prievidza, bez pripomienok 
 

číslo: 101/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo 
vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS 
a právo vjazdu motorovými vozidlami na Riečnej ulici  
 

číslo: 102/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 
IS - úžitkový vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia 
IS – úžitkový vodovod a trvalý prístup za účelom úpravy a údržby 
s podmienkou uzatvorenia Riečnej ulice – zákaz vjazdu nákladných automobilov a požaduje 
po prepočtoch križovatiek pokračovať na prípadnom uzatvorení Riečnej ulice 
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číslo: 103/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra a Jany Bebjakových, Prievidza, o zriadenie VB – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu 
zo zatrávňovačov  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra a Jany Bebjakových, Prievidza, o zriadenie VB – právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozidlami a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu 
zo zatrávňovačov  
 

číslo: 104/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Petra Vrtáka, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo  prechodu 
a prejazdu  

II. nevyjadruje sa k predloženej žiadosti 
III. požaduje predložiť stanovisko ODI Prievidza a príslušného cestného správneho orgánu 

(oficiálne zriadenie vjazdu a stavebne upraviť chodník na prejazd motorovými vozidlami) 
 

číslo: 105/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť CZ – Slovensko s. r. o., Nováky, o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej prípojky 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť CZ – Slovensko s. r. o., Nováky, o zriadenie VB – zhotovenie VN vzdušnej 
prípojky, spod mienkami ktoré odporúča výbor volebného obvodu 
 

číslo: 106/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

oznámenie spoločnosti Vaša realitná s. r. o., Malá Lehôtka, o zmene trasovania a žiadosť 
o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy  

II. odporúča MsZ 
schváliť oznámenie spoločnosti Vaša realitná s. r. o., Malá Lehôtka, o zmene trasovania 
a žiadosť o nevyvodenie sankcií z porušenia zmluvy  
 
 

číslo: 107/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti  r3nt, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti r3nt, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 
 

číslo: 108/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Márie Bernátovej, Opatovce nad Nitrou, o kúpu časti nebytového priestoru 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Márie Bernátovej, Opatovce nad Nitrou, o kúpu časti nebytového 
priestoru za cenu podľa znaleckého posudku 
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číslo: 109/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ROP car, o kúpu časti nebytového priestoru 
II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti ROP car, o kúpu časti nebytového priestoru  
 

číslo: 110/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Márie Krajčíkovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Márie Krajčíkovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
 

číslo: 111/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Milana Šmatláka s manželkou, Prievidza, o kúpu časti pozemkov 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Milana Šmatláka s manželkou, Prievidza, o kúpu časti pozemkov, 
za cenu 20,- eur /m2 

 

číslo: 112/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Márie Prišticovej s manželom, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ing. Márie Prišticovej s manželom, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
III. odporúča 

vykonať štátny stavebný dohľad a zistiť oplotenie susedného pozemku 
 

číslo: 113/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Martina a Petra Bugárových, Prievidza, o prehodnotenie sadzby na úhradu 
jednorázovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Martina a Petra Bugárových, Prievidza, o prehodnotenie sadzby 
na úhradu jednorázovej náhrady za doterajšie užívanie pozemku 

 
číslo: 114/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Mariána Dírera, Prievidza, o kúpu pozemku 
II. neodporúča MsZ 

schváliť žiadosť Mariána Dírera, Prievidza, o kúpu pozemku 
III. odporúča 

ponúknuť pozemok na  prenájom, za podmienok ako architektka mesta 
 

číslo: 115/04/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku 
II. odporúča MsZ 

schváliť  žiadosť Facehome s.r.o., Prievidza, o kúpu časti pozemku, za cenu 20,-eur/m2 
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číslo: 116/04/2018  
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť Petra Žilku, Jacovce, o nájom časti pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Žilku, Jacovce, o nájom časti pozemku, 
za cenu 0,05 eur/m2/deň 
 

číslo: 117/04/2018  
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Milana Syrovátku, Cígeľ, o nájom časti pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Milana Syrovátku, Cígeľ, o nájom časti pozemku, 
za cenu 2,50 eur/m2/rok s podmienkou spätného nájmu za 2 roky dozadu 
 

číslo: 118/04/2018  
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Nový domov, Prievidza, o odsúhlasenie výšky nájomného za prenájom 
nebytových priestorov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Nový domov, Prievidza, o odsúhlasenie výšky nájomného 
za prenájom nebytových priestorov, nájomné 12,-eur/rok 
 
 

číslo:119/04/2018  
komisia  

I. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o nájom časti pozemkov 

II. odporúča Msz 
schváliť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza, žiadosť o nájom časti 
pozemkov a odovgzdať stavbu do majetku mesta, nájomné 1,- euro za celý predmet 
nájmu 
 
 

číslo: 120/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť  Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie, o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Pirôžkáreň Prievidza, Sebedražie, o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 
 
 

číslo:121/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť  Kataríny Korcovej Dame, Prievidza, o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Kataríny Korcovej Dame, Prievidza, o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 
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číslo: 122/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Jany Kováčovej, Bystričany, o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť Jany Kováčovej, Bystričany, o zmenu priestoru z dôvodu 
rekonštrukcie 
 

číslo: 123/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť  Ivety Solčaniovej, Prievidza a Emílie Belákovej, Prievidza, o zmenu 
priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Ivety Solčaniovej, Prievidza a Emílie Belákovej, Prievidza, o zmenu 
priestoru z dôvodu rekonštrukcie 
 

číslo: 124/04/2018 
komisia 

I. berie na vedom ie 
žiadosť  Hornonitrianskeho baníckeho spolku, Prievidza, o nájom nebytového 
priestoru 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť  Hornonitrianskeho baníckeho spolku, Prievidza, o nájom 
nebytového priestoru, za cenu 10,- eur/rok a za služby spojené s užívaním priestoru 
 

číslo:125/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Emila Chudého, Prievidza, o zámenu pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Emila Chudého, Prievidza, o zámenu pozemkov 
 

číslo: 126/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Márie Šimurkovej, Prievidza, o majetkoprávne usporiadanie  

II. neodporúča MsZ 
schváliť  žiadosť Márie Šimurkovej, Prievidza, o majetkoprávne usporiadanie  
 

číslo: 127/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Garáže na Ul. J. Kalinčiaka, Prievidza, o kúpu pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Garáže na Ul. J. Kalinčiaka, Prievidza, o kúpu pozemkov 
 

číslo: 128/04/2018  
komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť organizácie Detský domov, Prievidza, o kúpu pozemku 

II. neodporúča Msz 
schváliť žiadosť organizácie Detský domov, Prievidza, o kúpu pozemku 

III. odporúča  
prenájom pozemku 
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číslo: 129/04/2018 
Komisia 

I. berie na vedomie 
žiadosť Igora Rybnikára s manželkou, Hradec a Jaroslava Kršku s manželkou, 
Hradec, žiadosť o kúpu pozemku  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Igora Rybnikára s manželkou, Hradec a Jaroslava Kršku 
s manželkou, Hradec, žiadosť o kúpu pozemku, za cenu 10,- eur/m2 

 
 

Rôzne: 
číslo:130/04/2018  
Komisia 

I. berie na vedomie 
požiadavku týkajúcu sa dopravnej situácie na Záhradníckej ulica  

II. navrhuje  
urobiť prieskum opodstatnenosti umiestnenia dopravnej značky zákazu vjazdu 
nákladným vozidlám 
opraviť chodník na ľavej strane cesty – je prepadnutý oproti povrchu cesty 
 

číslo:131/04/2018  
komisia 

I. berie na vedomie 
požiadavka referátu ÚP a dopravy ohľadom kompetencií, oprávnení riešenia 
porušovania dopravných predpisov v meste Prievidza 

II. odporúča referátu ÚP a dopravy odvolať sa na všeobecne záväzné právne predpisy 
a vo výnimočných prípadoch požiadavky na osadenie dopravných značiek riešiť 
individuálne 
 

číslo: 132/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
informáciu týkajúcu sa dopravnej situácie na Sadovej ulici - prejazdy kamiónov 
po ulici 

II. odporúča preveriť jazdu nákladných vozidiel vrátane kamiónov po predmetnej ulici a 
v prípade opodstatnenosti umiestniť dopravnú značku zákaz vjazdu nákladných 
vozidiel nad 3,5t. 
 

číslo:133/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
informáciu týkajúcu sa križovatky Hrnčiarska ulica - Ul. B. Slančíkovej – ulice sú 
bez vpuste dažďovej vody a v prípade prívalových dažďov voda z Hrnčiarskej ulice 
tečie do dvora priľahlého rodinného domu. 

II. odporúča vykonať potrebné nápravy aby sa zabránilo zatekaniu vody do dvora 
rodinného domu. 
 

číslo: 134/04/2018 
komisia 

I. berie na vedomie 
informáciu týkajúcu sa križovatky ulíc  Hrnčiarka – Ul. J. Jesenského – pri vychádzaní 
autom z Hrnčiarskej ulice na Jesenského ulicu je problém vytočiť túto zákrutu, 
ak tam parkujú automobily. 

II. odporúča 
      umiestniť vodorovnú dopravnú značku – kľukatú žltú čiaru  
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číslo: 135/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

informáciu ohľadom ulice Cesta Vl. Clementisa – vjazdy, odbočovanie na Ul. V. 
Benedikta      

II. odporúča 
preveriť možnosť a opodstatnenosť zakreslenia žltej čiary 

 
číslo: 136/04/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

informácie ohľadom nasledovného: 
a) Ukrniská - križovatka 
b) križovatka pred Magurou 
c) Svätoplukova ulica – výtlky 
d) Hradec, Lesná ulica – p. Bátora sa sťažuje, že po vybudovaní novej cesty sa nemôže 

dostať do garáže, žiada nápravu 
e) Ulica A. Rudnaya  - odvoz komunálneho odpadu 

II. odporúča  
a) zrealizovať záťažový prepočet križovatky na Ukrniskách 
b) podobne odporúča riešiť križovatku pred Magurou z hľadiska dopravy a cyklotrasy 
c) na Svätoplukovej ulici pred vchodom č. 51 vyspraviť výtlky napr. výfrezkami 
d) na Lesnej ulici v Hradci sa sťažuje p. Bátora, že po vybudovaní novej cesty 

sa nemôže   dostať do svojej garáže, žiada nápravu – preveriť situáciu  
e) na Ulici Rudnaya požiadať o inú organizáciu odvozu komunálneho odpadu – vozidlá 

na odvoz odpadu tvoria prekážku a kolízne situácie 

 
 
 

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 


