
Zoznam uznesení  
Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ Prievidza                  

zo dňa 05.06.2014 
Od 1 do 23 

 
číslo: 1/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 57 IS – 57  Rokovací poriadok MsZ 

II. neodporúča MsZ  
schváliť Doplnok č. 2 k Internej smernici č. 57 IS – 57  Rokovací poriadok MsZ 
bez pripomienok 

 
číslo: 2/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2014 

II. odporúča MsZ  
schváliť určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. 
 

číslo: 3/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. GLOBAL, spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hollého 1180/13, o kúpu 
pozemku parcela č. 3585/20  v rozsahu výmery 86 m², ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti prevádzky žiadateľa na Vápenickej ulici na účel 
skultivovania pozemku a jeho následného užívania ako vstupu k prevádzke 

II. odporúča MsZ  
schváliť predaj pozemku podľa Pravidiel pre predaj a nájom  
 

číslo: 4/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Martiny Bendovej a manž., spoločne trvalý pobyt Veľkonecpalská ulica 
925/73, Prievidza, o zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych 
sietí plynovodu na pozemku parcela E KN č. 164 

II. odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena za odplatu podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom, 
odporúča pri realizácií obmedziť zásahy do miestnej komunikácie a po   
dokončení prác uviesť rozkopané úseky do pôvodného stavu. 
 
 

číslo: 5/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
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žiadosť spol. LICITOR development, s.r.o., so sídlom Žilina, Sládkovičova 6, 
o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu cez pozemok 
parcela č. 6652/1 a udelenie súhlasu s realizáciou časti prístupovej komunikácie 
(prepoj Gazdovská) 

II. neodporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu za odplatu 
podľa Pravidiel pre predaj a nájom, 
odporúča MsZ nájom na predmetný pozemok  
 

číslo: 6/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská 1, o majetkovoprávne 
vyporiadanie vzťahov mesta Prievidza a vlastníkov pozemkov parcela č. 5532/62, 
5532/60, 5532/55, 5532/102, 5532/101, 5532/169 na ulici Na stráňach na účel 
rozšírenia verejného osvetlenia 

II. odporúča MsZ  
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie na účel rozšírenia verejného osvetlenia  
  

číslo: 7/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
poslanecký návrh na spätnú kúpu pozemku parcela č. 2570/19, ktorý bol na 
základe Kúpnej zmluvy č. 13/2010 zo dňa 01.04.2010 prevedený do vlastníctva 
Jána Michaloviča  

II. neodporúča MsZ 
schváliť spätnú kúpu pozemku 

 
číslo: 8/2014 
komisia  

I. berie na vedomie  
žiadosť Slavomíra Kvašaia, trvalý pobyt Ul. I. Bukovčana 7/6, Prieivdza, o kúpu 
pozemku parcela č. 370/83 s výmerou 20 m² na účel umiestnenia garáže 

II. odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku formou OVS, 
odporúča osloviť majiteľov garáži, ktoré boli odkúpené Slovenskou správou ciest 
a ponúknuť im na predaj pozemky do konca roku 2014. V prípade ich nezáujmu 
komisia navrhuje zvyšné pozemky ponúknuť formou OVS ostatným záujemcom.  

 
číslo: 9/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. Orange Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Metodova 8, 
o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov – uzatvorenie dohody o odplate za 
vznik vecného bremena na účel uloženia rozvodov elektrokomunikačnej siete na 
sídlisku Píly. Spoločnosť navrhuje odplatu v nefinančnej podobe, a to prikládkou 
jednej rúry do vlastníctva mesta Prievidza. 

II. odporúča MsZ  
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schváliť zriadenie vecného bremena za odplatu podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom, 
- odporúča uložiť vedenia sieti do jednej ryhy s ostatnými žiadateľmi aby sa čo 

najviac znížilo zaťaženie okolia od výstavby. 
- odporúča umiestňovanie vedení mimo trás ciest a chodníkov. 
- odporúča pri zásahu do chodníkov ich opravu v celej (alebo    odpovedajúcej) 

šírke dlažbou aby sa zamedzilo ďalšiemu poškodzovaniu chodníkov. 
- odporúča vymedziť územia kde nie je možné s ohľadom na pripravované 

projekty umiestniť optické káble.  
 
 

číslo: 10/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. DSI-DATA s.r.o., Námestovo, Bernoláka 377, o zriadenie vecného 
bremena z dôvodu plánovanej pokládky optického telekomunikačného kábla na 
sídlisku Píly 

II. odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena  za odplatu podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom,  
- odporúča uložiť vedenia sieti do jednej ryhy s ostatnými žiadateľmi aby sa čo 

najviac znížilo zaťaženie okolia od výstavby. 
- odporúča umiestňovanie vedení mimo trás ciest a chodníkov. 
- odporúča pri zásahu do chodníkov ich opravu v celej (alebo    odpovedajúcej) 

šírke dlažbou aby sa zamedzilo ďalšiemu poškodzovaniu chodníkov. 
- odporúča vymedziť územia kde nie je možné s ohľadom na pripravované 

projekty umiestniť optické káble.  
 
 

číslo: 11/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Petra Bakaia, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 8/11, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena s právom uloženia prípojky NN na pozemku parcela č. 1093 
k stavbe súpisné č. 36 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 1072  

II. odporúča MsZ  
zriadenie vecného bremena za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
odporúča pri realizácií obmedziť zásahy do miestnej komunikácie a po   
dokončení prác uviesť rozkopané úseky do pôvodného stavu. 
 
 

číslo: 12/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. FACEHOME, s.r.o., so sídlom Žilina, A. Bernoláka 13/14, 
o zriadenie vecného bremena - umiestnenie a vedenie inžinierskych sietí na 
pozemku parcela č. 561/2 

II. odporúča MsZ  
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zriadenie vecného bremena za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
odporúča pri realizácií obmedziť zásahy do miestnej komunikácie a po   
dokončení prác uviesť rozkopané úseky do pôvodného stavu. 
 
 

číslo: 13/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Róberta Rendeka, trvalý pobyt Ul. Ľ. Ondrejova 3/10, Prievidza, o kúpu 
pozemku parcela č. 791/3 s výmerou 577 m² pod stavbou súpisné č. II. 420 
a priľahlých pozemkov 

II. odporúča MsZ  
schváliť predaj pozemkov 
 

číslo: 14/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. Billa, s.r.o, so sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A, o kúpu pozemku 
parcela č. 3976/13 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa a časť pozemku parcela 
č. 3976/14, na ktorom sú vybudované obslužné komunikácie a parkoviská 

II. neodporúča MsZ  
schváliť predaj pozemku  
  

číslo: 15/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
ponuku spol. Zberné suroviny, a.s., so sídlom Žilina, Kragujevská 3, na predaj 
hnuteľného a nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na pozemku parcela č. 
5403 v areáli na Ul. I. Vysočana za cenu 71 533,00 € 

II. neodporúča MsZ 
schváliť kúpu hnuteľného a nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na 
pozemku parcela č. 5403 v areáli na Ul. I. Vysočana 
 

číslo: 16/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť Ľuboša Karaka, trvalý pobyt Ul. A. Hlinku 459, Nováky, o kúpu časti 
pozemku parcela č. 7056/3 v rozsahu výmery 95 m², ktorý je bezprostredne 
priľahlý k pozemku parcela č. 7056/76 vo vlastníctve žiadateľa 

II. neodporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku, stotožňuje sa s názorom architekta  

 

číslo: 17/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. SAXES, spol. s r.o., so sídlom Prievidza, Makovického 498/2, 
o rozšírenie predmetu nájmu o 25 m² na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia pred 
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prevádzkou Urban cafe na účel zriadenia vonkajšieho výčapného pultu 
a umiestnenia trampolíny 

II. odporúča MsZ  
schváliť rozšírenie vonkajšieho sedenia  
 

číslo: 18/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. FRUCTOP spol. s r.o., so sídlom Ostratice 144, o nájom časti 
pozemku parcela č. 3796/8 v rozsahu výmery 36 m² na účel vytvorenia troch 
parkovacích miest pred predajňou ovocia Fructop na Ulici za Depom 

II. odporúča MsZ 
schváliť nájom časti pozemku, pričom je potrebné doložiť projekt organizácie 
dopravy 
 

číslo: 19/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. CR TECHNOLOGIES s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. B. Björnsona 
2/A, o nájom časti pozemku parcela č. 4990/1 v rozsahu výmery približne 500 m² 
na účel zriadenia vonkajšieho sedenia a vybudovania detského ihriska   

II. neodporúča MsZ 
schváliť nájom časti pozemku, keďže k objektu nie sú dnes vybudované žiadne 
parkovacie miesta a ani rozšírenie prevádzky s nimi neuvažuje. Taktiež sa 
v susedstve už nachádza veľké detské ihrisko vybudované mestom Prievidza. 
 

číslo: 20/2014 
komisia  

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská 1, o nájom majetku – 
mestského rozhlasu (Varovný informačný systém obyvateľstva VISO) 

II. odporúča MsZ 
schváliť nájom s nájomným vo výške 1,00 € ročne s výpovednou lehotou 6 
mesiacov 
 

číslo: 21/2014  
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. INGSTAV Ing. Igor Cesnek, Prievidza, zastúpenej spol. AZ REAL 
PD, s.r.o., so sídlom Prievidza, Bakalárska 6/7, o stanovisko a zriadenie vecného 
bremena bez odplaty k parkovaniu v čase mimo prevádzkových hodín plavárne 
a k úprave parkovacích miest na pozemkoch parcela č. 791/6 a 829/4 
a prístupovej cesty a chodníkov pri plavárni na pozemkoch parcela č. 791/4, 
791/6, 788/1, 788/15 k nájomnému bytovému domu vo vlastníctve žiadateľa  

II. neodporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena    
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číslo: 22/2014 
komisia 

I. berie na vedomie  
žiadosť spol. AB-EuroMarket s.r.o.. so sídlom Prievidza, Ul. A. Žarnova 10 
o splátkový kalendár na omeškané nájomné vyplývajúce z Nájomnej zmluvy č. 
18/2008 počas obdobia 18 mesiacov 

II. neodporúča MsZ  
schváliť splátkový kalendár. 

 

 

 
 
 
 
 
        Bc. Roman Hlavá č 

       predseda komisie 
 

 

Zapísala: Ing. Dušan Kohút, referent výstavby  
V Prievidzi 11.06.2014 


