
Zápis 
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a podnik ateľských aktivít pri MsZ Prievidza, 

konanej d ňa 11. 02. 2013 od 9,00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
1. Ivan Bolcha a manž. , Pod horou 1276/6A, Prievid za žiada kúpu časti pozemku parcela 

číslo 5593/1 o výmere približne 172 m 2  v k. ú. Prievidza za ú čelom rozšírenia záhrady. 
Komisia odporúča predaj pozemku parcela číslo 5593/1 o výmere približne 172 m2  v k. ú. 
Prievidza na účel rozšírenia záhrady. 

 
2. Ján Filip, Lú čna 47/7, Prievidza žiada kúpu pozemku na parcele číslo 7127/34 

o výmere 455 m 2 v k. ú. Prievidza pre výstavbu rodinných domov. 
Komisia  odporúča predaj pozemku na parcele číslo 7127/34 o výmere 455 m2 v k. ú. 
Prievidza pre výstavbu rodinných domov podľa Pravidiel pre predaj majetku mesta za cenu 
20 €/m² spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 
3. TERASTOZA s.r.o., Revolu ční 1028/8, Praha v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., 

Bakalárska 6/7, Prievidza žiada o zriadenie vecného  bremena na parcele číslo 2201/1, 
2201/2 v k. ú. Prievidza za ú čelom uloženia NN prípojky. 

      Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 2201/1, 2201/2 v k. ú.  
 Prievidza na účel uloženia NN prípojky. Uloženie NN prípojky riešiť metódou  pretlaku  pod 
 cestou, v prípade riešenia otvoreným výkopom uviesť cestu do pôvodného stavu v celej 
 šírke cesty. 

 
4. Ing. Martin Bugár, J. Červeňa 32, Prievidza a Miloš Drienik, Crab Apple place 8 , 

Stamford CT, USA žiada kúpu časti pozemku parcela číslo 4996/1 o výmere približne 
130 m2 v k. ú. Prievidza za ú čelom vybudovania prístavby bytových jednotiek. 
Komisia odporúča predaj časti pozemku parcela číslo 4996/1 o výmere približne 130 m2 v k. 
ú. Prievidza na účel vybudovania prístavby bytových jednotiek za podmienky doloženia 
podpisov súhlasu vlastníkov z priľahlých obytných domov – dvoch vchodov podľa Pravidiel 
pre predaj majetku mesta. 
   

5. Ján Špe ťko a manž. Monika, Clementisa 233/29, Prievidza žia da o zriadenie vecného 
bremena na parcele číslo 7056/6 v k. ú. Prievidza za ú čelom umiestnenia plynovej , 
elektrickej a vodovodnej prípojky k rodinnému domu.  
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 7056/6 v k. ú. Prievidza na 
účel umiestnenia plynovej, elektrickej a vodovodnej prípojky k rodinnému podľa Pravidiel pre 
predaj majetku mesta. 
    

6. Jaroslav Né č, Mojmírova 199/1, Prievidza žiada zriadenie vecnéh o bremena na parcele 
číslo 5289/1 v k. ú. Prievidza za ú čelom umiestnenia  elektrickej prípojky k rodinnému 
domu. 
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na parcele číslo 5289/1 v k. ú. Prievidza na 
účel umiestnenia  elektrickej prípojky k rodinnému domu. 

 
7. Odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP žiada o majetkovoprá vne usporiadanie pozemku pod 

výstavbu nájomných bytov na Gazdovskej ulici na par cele číslo 6652/114 o výmere 
1126 m2 v k. ú. Prievidza. Uvedená parcela je v podiele 1/ 3 vo vlastníctve Eleonóry 
Gregorovej, M. Rázusa 38/6, Prievidza.  
Komisia odporúča majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod výstavbu nájomných bytov 
na Gazdovskej ulici na parcele číslo 6652/114 o výmere 1126 m2 v k. ú. Prievidza. Uvedená 
parcela je v podiele 1/3 vo vlastníctve Eleonóry Gregorovej, M. Rázusa 38/6, Prievidza.  
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8. Ing. Jozef Cibu ľka, Ružová 10, Handlová dáva do ponuky pozemok na p arcele číslo 
2529 za cenu 3 €/m 2 a pozemok na parcele číslo 664 za cenu 2€/m 2 v k. ú. Prievidza. 
Komisia odporúča kúpu pozemku pod cestou a verejným priestranstvom na parcele číslo 
2529 za cenu 3 €/m2 a pozemok na parcele číslo 664 za cenu 2€/m2 v k. ú. Prievidza. 

 
9. Odbor  ÚP, SP, výstavby a ŽP žiada o majetkovopr ávne usporiadanie pozemkov časť 

parcely  3093/5, 3093/6 v k. ú. Prievidza pre stavb u „Rozšírenie cintorína na Marián-
skej ulici sektor K“ . Výstavba 5 urnových stien a komunika čného systému. 
Komisia odporúča majetkovoprávne usporiadanie pozemkov časť parcely  3093/5, 3093/6 
v k. ú. Prievidza pre stavbu „Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici sektor K“ . Výstavba 5 
urnových stien a komunikačného systému. 
  

10. HAVTU, s.r.o., A. Hlinku 606/16, Bojnice žiada nájom pozemku parcela číslo o výmere 
16 m2 v k. ú. Prievidza na Ul. M. R. Štefánika 31 za ú čelom prevádzkovania terasy so 
zachovaním chodníka pre peších.  
            Komisia odporúča nájom pozemku parcela číslo 66/1 o výmere 16 m2 v k. ú. 
Prievidza na Ul.  M. R. Štefánika 31 na účel prevádzkovania terasy so záberom počas 
celého roka  zachovaním chodníka pre peších v šírke 180 cm v zmysle Pravidiel pre predaj 
majetku mesta. 

.  
 

11. Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytovýc h priestorov 
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávne ným fyzickým a právnickým 
osobám 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
 

12. Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/1994 o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov   
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
 

 
 

Zapísala: Mgr. Aneta Tarnóczyová 
 
 
 
        
 
 
 
          Ing. Martin Bugár                                                                   

                  predseda komisie 
 

 
 
 
 
 
 
 


