
 
Zápis 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a podnik ateľských aktivít pri 
Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi, 

 konanej d ňa 05.09.2013 od 10:00 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

1. ROC, a. .s., so sídlom Prievidza, G. Švéniho 3C, v zast. AZ REAL PD, s.r.o., so sídlom 
Prievidza, žiada o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela E KN č. 333, 
272/1 a C KN 1871/7 na účel vydania povolenia stavby – zmena trasy pôvodne 
navrhovanej dažďovej kanalizácie.  

 
- komisia odporúča zriadenie vecného bremena s podmienkou obnovy 

chodníka v celej jeho šírke, prípadne cez zeleň na druhej strane cesty 
a pod cestou pretlakom  

 
2. Jozef Zia ťko,  trvalý pobyt Ulica Škarvana 364/5, Prievidza, žiada o kúpu  časti 

pozemku z parcely č. 3591/1 v rozsahu výmery 80 až 100 m² na účel skultivovania 
okolia pozemku pri garáži vo vlastníctve žiadateľa. 

 
- komisia odporúča nájom časti pozemku za cenu 0,10 €/m²/rok podľa 

Pravidiel a zároveň žiada, aby Mestská polícia Prievidza neriešila postup 
žiadateľa, ktorý na vlastné náklady vyčistil a upravil okolie 

 
3. Terézia Majerová, trvalý pobyt Na karasiny 3/6, Prievidza, žiada o kúpu časti 

pozemku z parcely č. 3591/1 v rozsahu výmery 3 m² na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod stavbou garáže. 

- komisia odporúča predaj pozemku za cenu 20,00 €/m²  

4. Maroš Nedeljak , trvalý pobyt Súbežná ulica 19/3, Prievidza, žiada o kúpu  časti 
pozemku z parcely č. 3591/1 v rozsahu výmery 4 m² na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod stavbou garáže 
 

- komisia odporúča predaj pozemku za cenu 20,00 €/m² 
 

5. MUDr. Ľudovít Perkácz , trvalý pobyt Sládkovičova ulica 134/6, Kanianka, žiada 
o kúpu  podielu na pozemku parcela č. 6652/125 pod bytovým domom a o kúpu časti 
pozemku z parcely č. 6652/123 v rozsahu výmery 11 m² na vonkajšie garážové státie.    
 

- komisia odporúča predaj podielu na pozemku pod bytovým domom, 
neodporúča predaj pozemku pod vonkajším garážovým státím 

 
6. Mgr. Marián Kubá ň, trvalý pobyt Ulica Štefana Králika 21/8, Prievidza, žiada o kúpu 

časti pozemku z parcely č. 899/1 v rozsahu výmery 6 m² na účel vybudovania 
skladového priestoru pre bicykle a náradie. 

- komisia neodporúča predaj časti pozemku 
 

7. Božena Nádaská, trvalý pobyt Ulica L. N. Tolstého 7 11/7, Prievidza a spol.,  
žiadajú o kúpu pozemkov  parcela č. 3796/10 a časť pozemku z parcely č. 3796/2 na 
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáži vo vlastníctve 
žiadateľov. 



- komisia neodporúča predaj pozemkov pod dočasnými stavbami garáží 
 

8. Spolo čenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorom Dom  698, so sídlom Na 
karasiny 698, Prievidza, žiada o kúpu pozemku parcela č. 5314/2 s výmerou 279 m²  
(spoluvlastnícke podiely do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov) na 
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku zastavaného stavbou bytovky 

 
- komisia odporúča predaj pozemku pod bytovým domom za cenu 4,98 

€/m² 
 

9. Martin Stašiak,  trvalý pobyt Jánošíkova ulica 69/3, Prievidza, žiada o kúpu  časti 
pozemku z parcely č. 2857/52 v rozsahu výmery 73,5 m² na účel prístupu na pozemok 
vo vlastníctve žiadateľa. Zároveň žiada  o zaplatenie kúpnej ceny v 12 splátkach.  

- komisia neodporúča predaj časti pozemku, odporúča predaj pozemku 
v celosti podľa uznesenia MsZ č. 268/12 

 
10. Ján Táska,  trvalý pobyt  Ulica A. Rudnaya 317/34, Prievidza, žiada o nájom  časti 

pozemku z parcely č. 387/1 v rozsahu výmery 55 m² na účel zriadenia záhrady. 
 
- komisia odporúča nájom časti pozemku za cenu 0,10 €/m²/rok 

 
11. Jana Letavayová, trvalý pobyt Stará cesta 31/42, Kanianka, žiada o nájom časti 

pozemku z parcely č. 5036 v rozsahu výmery približne 18 m² na účel umiestnenia 
novinového stánku. 

- komisia odporúča nájom časti pozemku za cenu 0,20 €/m²/deň 
 

12. Spolo čenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorom Dom  698, so sídlom Na 
karasiny 698, Prievidza, žiada o nájom  časti pozemku z parcely č. 5314/1 v rozsahu 
výmery 980 m² na účel zabezpečenia starostlivosti o trávnaté plochy  

- komisia neodporúča nájom 
 

13. MUDr. Daniela Gombar číkova, zubná ambulancia Bojnická cesta 43, Prievidza, žiada 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na účel vydania povolenia pre 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako spoločnosti s ručením obmedzeným. 

- komisia odporúča uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 
 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidz a č. 143/2013, ktorým sa 
zrušuje VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta 
a ich ochrane  
 

- komisia odporúča schváliť  
 
 Zapísala:  Mgr. Aneta Tarnóczyová 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Martin Bugár 

        predseda komisie 


