
Uznesenia 
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby územného pl ánu a životného prostredia pri 

Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
zo dňa 17.10.2016 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievi dza 
od 14,15 hod.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní: Ing. Lenka Panisová 

Mgr. Beáta Révayová 
Mgr. Alojz Vlčko 
JUDr. Aneta Tarnóczyová 
Ing. Petra Briatková 

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 
 
Návrh programu: 
231/10/2016 Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 a jej 

súčastí, zrušení Materskej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení 
Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5 Prievidza a jej 
súčastí. 

232/10/2016 Návrh VZN č.8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37 a jej 
súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37 v Prievidzi 
a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, 
Prievidza a jej súčastí. 

233/10/2016 Návrh doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 
234/10/2016 Návrh Doplnku č. 5 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb. 
235/10/2016 Žiadosť majiteľov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o zriadenie vecného 

bremena za účelom zabezpečenia prístupu ku garážiam v ich vlastníctve. 
236/10/2016 Informácia o doplnení žiadosti spoločnosti DF-AGROPRODUKTION s.r.o. 

Lehota pod Vtáčnikom  o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta p.č. 
561/2 s právom uloženia odvodňovacieho žľabu a kanalizačných vpustí na ul. 
Riečna. 

237/10/2016 Žiadosť p. Márie Jurišovej a Kornela Juriša z Prievidze o zriadenie vecného 
bremena za účelom práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a práva 
uloženia IS (vodovodná prípojka). 

238/10/2016 Žiadosť p. Richarda Pišťáneka z Poruby o zriadenie vecného bremena za účelom 
uloženia IS (plynofikácia objektu) 

239/10/2016 Žiadosť p. p. Ivana Reisa z Prievidze o zriadenie vecného bremena za účelom 
práva uloženia IS k výstavbe RD (kanalizácia, voda, elektrika) a právo prístupu 
za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie. 

240/10/2016 Pripomienky  spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k predloženému návrhu 
zmluvy „Prievidza-Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

241/10/2016 Informácia o stanovisku SSE-D a.s. k Oznámeniu zo dňa 11.07.2016 o schválení 
zriadenia vecného bremena „ Prievidza-T.Vansovej-rekonštrukcia NNS pre 18 b.j 
IVV stavba“ 
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242/10/2016 Informácia spoločnosti SSE-D a.s. o doloženom znaleckom posudku a žiadosti 
o vypracovanie ZoBZoZVB k stavbe „Prievidza – Ciglianska-VN, TS a NN 
chatová oblasť Borina“ (schv. Uznesením MsZ č. 372/15 zo dňa 25.08.2015 
v znení uzn. MsZ č. 147/16 zo dňa 26.04.2016). 

243/10/2016 Žiadosť JUDr. Eleonóry Kohajdovej, bytom M. Mišíka č. 2717/38A Prievidza 
o uzavretie nájomného vzťahu k pozemku KN p.č. 2059/1 (parkovacie miesta). 

244/10/2016 Žiadosť p. Marty Gaiplovej, bytom Moyzesova 1066/25 Bojnice o nájom časti 
pozemku na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka 
(VVO č.2). 

245/10/2016 Žiadosť spoločnosti DOGAS Group s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na 
účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3) 

246/10/2016 Žiadosť spoločnosti EDONE s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3) 

247/10/2016 Žiadosť spoločnosti METROPOLITNEJ s.r.o. Nitra o prechod nájmu pozemkov 
po p. Róbertovi Svrčkovi (VVO č.3) 

248/10/2016 Žiadosť p, Margity Cagáňovej, bytom Urbárska 946/8 Prievidza o kúpu pozemku 
(VVO č.1) 

249/10/2016 Žiadosť p. Ladislava Madaja, bytom Nábrežie Sv. Cyrila 35/13 Prievidza o kúpu 
pozemku pod garážou (VVO č.1) 

250/10/2016 Žiadosť p. Pavla Milatu, bytom Hlavná 503/81 Sebedražie o kúpu pozemku (VVO 
č. 1) 

251/10/2016 Žiadosť spoločnosti COOP JEDNOTA Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti 
pozemku (VVO č.2) 

252/10/2016 Žiadosť Aeroklub letisko Prievidza, Prievidza o kúpu pozemku (VVO č.2) 
253/10/2016 Žiadosť p. Pavla Šimoňáka, bytom Pánsky Háj 790/36 Kanianka o kúpu budovy 

(bývalej kotolne-VVOč.3) 
254/10/2016 Žiadosť spoločnosti VIP Invest s.r.o. Prievidza na doplnenie uznesenia MsZ č. 

205/16 na základe doloženia geometrického plánu po zrealizovaní stavby a 
žiadosť o predĺženie doby nájmu z dôvodov neukončeného kolaudačného 
konania (VVO č.3) 

255/10/2016 Žiadosť p. Jozefa Laluhu, bytom Pod Hrádkom 183/34 Prievidza o kúpu časti 
pozemku (VVO č.7) 

256/10/2016 Žiadosť JUDr. Jána Lacka, bytom Bojnická cesta 594/28 Kanianka o 
majetkoprávne usporiadanie stavby vo vlastníctve žiadateľa na pozemku mesta 
(VVO č.1) 

257/10/2016 Žiadosť spoločnosti LK Consulting s.r.o. Papraďová 1/A Bratislava o finančné 
vyrovnanie (zľava z kúpnej ceny) z dôvodu zaťaženia predaného dodatočného 
pozemku vecným bremenom (VVO č.2) 

258/10/2016 Žiadosť Mgr. Františka Küffera, bytom J. Jesenského 2885/10C Prievidza o 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov formou kúpy, zámeny alebo zriadenia 
vecného bremena. 

Rôzne 
259/10/2016 Požiadavka na riešenie úpravy chodníka od Čierneho mesta smerom k BVH a to 

3m široký chodník rozdeliť na polovicu a v jednej polovici riešiť zmiernenie spádu 
osadením schodiska 

260/10/2016 Požiadavky v Malej Lehôtke na riešenie obmedzenia parkovania vozidiel v 
križovatke osadením dopravného značenia a obmedzenie rýchlej jazdy 
osadením merača rýchlosti 

261/10/2016 Žiadosť na vyradenie Ul. Puškinovej z CMPZ. 
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262/10/2016 Požiadavka na preverenie parkovania na Ul. Nábrežná oproti prevádzky VIP 
Invest s.r.o. Prievidza cez cestu. 

263/10/2016 Žiadosť na riešenie parkovania na Ul. Stavbárov pred OSBD. 
264/10/2016 Žiadosť  VVO č.3 o zjednosmernenie cesty na Ul. Bednára a A. Mišúta. 
265/10/2016 Žiadosť VVO č.3 o vyznačenie žltých čiar pri križovatke ulíc Francisciho a Rad 

L.N.Tolstého oproti Antikvariátu z dôvodu parkovania veľkých vozidiel, ktoré 
bránia v rozhľade na cestu. Ďalej žiadajú vyznačenie žltých čiar v lokalite pri 
mliekarni smerom k odbočke na Žarnovu a osadenie zrkadla pri UNIMATE. 

266/10/2016 Žiadosť VVO č.3 o osadenie dodatkových tabúľ pri parkovacích plochách 
prevádzok s časovým obmedzením OD-DO (podľa otváracích hodín) potom ich 
sprístupniť verejnosti. 

267/10/2016 Žiadosť VVO č.3 o posúdenie zjednosmernenia Ul. Francisciho. 
268/10/2016 Žiadosť VVO č.3 o obmedzenie parkovacích miest pred poklyfunkčým objektom 

len počas prevádzkových hodín. 
 
 
 
 
číslo:231/10/2016   
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 a jej súčastí, zrušení 
Materskej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou 
školou, Ulica P. Dobšinského 746/5 Prievidza a jej súčastí 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 a jej 
súčastí, zrušení Materskej školy Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení Základnej 
školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5 Prievidza a jej súčastí bez pripomienok 
 

číslo:232/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh VZN č.8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37 a jej súčastí, 
zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37 v Prievidzi a zriadení Základnej školy 
s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a jej súčastí. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh VZN č.8/2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37 a jej 
súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/37 v Prievidzi a zriadení Základnej 
školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a jej súčastí bez 
pripomienok. 
 

číslo:233/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh doplnku č. 7 k Štatútu mesta Prievidza bez pripomienok. 
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číslo:234/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 5 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť Návrh Doplnku č. 5 k IS-58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb bez pripomienok. 

 

číslo:235/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť majiteľov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o zriadenie vecného bremena za účelom 
zabezpečenia prístupu ku garážiam v ich vlastníctve. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť majiteľov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o zriadenie vecného bremena za 
účelom zabezpečenia prístupu ku garážiam v ich vlastníctve bezodplatne. 
 
číslo:236/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o doplnení žiadosti spoločnosti DF-AGROPRODUKTION s.r.o. Lehota pod 
Vtáčnikom  o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta p.č. 561/2 s právom uloženia 
odvodňovacieho žľabu a kanalizačných vpustí na ul. Riečna. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti DF-AGROPRODUKTION s.r.o. Lehota pod Vtáčnikom  
o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta p.č. 561/2 s právom uloženia 
odvodňovacieho žľabu a kanalizačných vpustí na ul. Riečna s výnimkou uznesenia MsZ 
č.510/15 s podmienkou bez zásahu do telesa cesty. 
 
číslo:237/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Márie Jurišovej a Kornela Juriša z Prievidze o zriadenie vecného bremena za 
účelom práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a práva uloženia IS (vodovodná 
prípojka).  

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Márie Jurišovej a Kornela Juriša z Prievidze o zriadenie vecného bremena 
za účelom práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a práva uloženia IS (vodovodná 
prípojka) za cenu 75€/m2 podľa platných zásad. 
 
číslo:238/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Richarda Pišťáneka z Poruby o zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS 
(plynofikácia objektu) 
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II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Richarda Pišťáneka z Poruby o zriadenie vecného bremena za účelom 
uloženia IS (plynofikácia objektu)  s podmienkou bez zásahu do telesa cesty za cenu 75€/m2 
podľa platných zásad pre podnikateľské účely. 
 
číslo:239/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. p. Ivana Reisa z Prievidze o zriadenie vecného bremena za účelom práva uloženia 
IS k výstavbe RD (kanalizácia, voda, elektrika) a právo prístupu za účelom údržby, opravy 
a rekonštrukcie. 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. p. Ivana Reisa z Prievidze o zriadenie vecného bremena za účelom práva 
uloženia IS k výstavbe RD (kanalizácia, voda, elektrika) a právo prístupu za účelom údržby, 
opravy a rekonštrukcie. 

III. Odporú ča MsZ 
Požadovať doloženie súhlasu susedného pozemku p.č. 4831 a popisné informácie o veľkosti 
pozemku. 
 
číslo:240/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Pripomienky  spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k predloženému návrhu zmluvy 
„Prievidza-Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť pripomienky  spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina k predloženému návrhu zmluvy 
„Prievidza-Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“, trváme na pôvodných rozhodnutiach 
v zmysle schválených uznesení. 

III. Odporú ča MsZ 
Vyvolať ďalšie rokovania za účelom dohodnutia podmienok. 
 
číslo:241/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu o stanovisku SSE-D a.s. k Oznámeniu zo dňa 11.07.2016 o schválení zriadenia 
vecného bremena „ Prievidza-T.Vansovej-rekonštrukcia NNS pre 18 b.j IVV stavba“ 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť stanovisko SSE-D a.s. k Oznámeniu zo dňa 11.07.2016 o schválení zriadenia 
vecného bremena „ Prievidza-T.Vansovej-rekonštrukcia NNS pre 18 b.j IVV stavba“, trváme 
na pôvodných rozhodnutiach v zmysle schválených uznesení. 

III. Odporú ča MsZ 
Vyvolať ďalšie rokovania za účelom dohodnutia podmienok. 
 
číslo:242/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informácia spoločnosti SSE-D a.s. o doloženom znaleckom posudku a žiadosti 
o vypracovanie ZoBZoZVB k stavbe „Prievidza – Ciglianska-VN, TS a NN chatová oblasť 
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Borina“ (schv. Uznesením MsZ č. 372/15 zo dňa 25.08.2015 v znení uzn. MsZ č. 147/16 zo 
dňa 26.04.2016). 

II. Odporú ča MsZ 
Vyvolať ďalšie rokovania za účelom dohodnutia podmienok. 
 
číslo:243/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť JUDr. Eleonóry Kohajdovej, bytom M. Mišíka č. 2717/38A Prievidza o uzavretie 
nájomného vzťahu k pozemku KN p.č. 2059/1 (parkovacie miesta). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť JUDr. Eleonóry Kohajdovej, bytom M. Mišíka č. 2717/38A Prievidza 
o uzavretie nájomného vzťahu k pozemku KN p.č. 2059/1 (parkovacie miesta) bez 
pripomienok. 
 
číslo:244/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Marty Gaiplovej, bytom Moyzesova 1066/25 Bojnice o nájom časti pozemku na účel 
zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.2). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Marty Gaiplovej, bytom Moyzesova 1066/25 Bojnice o nájom časti pozemku 
na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.2)  bez 
pripomienok. 
 
číslo:245/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti DOGAS Group s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3). 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti DOGAS Group s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3). 
 
číslo:246/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti EDONE s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti EDONE s.r.o. Prievidza o nájom časti pozemku na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č.3) bez pripomienok. 
 
číslo:247/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti METROPOLITNEJ s.r.o. Nitra o prechod nájmu pozemkov po p. Róbertovi 
Svrčkovi (VVO č.3). 
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II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti METROPOLITNEJ s.r.o. Nitra o prechod nájmu pozemkov po p. 
Róbertovi Svrčkovi (VVO č.3) bez pripomienok. 
 
číslo:248/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Margity Cagáňovej, bytom Urbárska 946/8 Prievidza o kúpu pozemku (VVO č.1) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Margity Cagáňovej, bytom Urbárska 946/8 Prievidza o kúpu pozemku (VVO 
č.1) s podmienkou doloženia súhlasu susedného pozemku. 
 
číslo:249/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Ladislava Madaja, bytom Nábrežie Sv. Cyrila 35/13 Prievidza o kúpu pozemku pod 
garážou (VVO č.1) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Ladislava Madaja, bytom Nábrežie Sv. Cyrila 35/13 Prievidza o kúpu 
pozemku pod garážou (VVO č.1) bez pripomienok. 
 
číslo:250/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Pavla Milatu, bytom Hlavná 503/81 Sebedražie o kúpu pozemku (VVO č. 1) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Pavla Milatu, bytom Hlavná 503/81 Sebedražie o kúpu pozemku 
(VVO č. 1) s podmienkou doloženia súhlasu susedného pozemku. 
 
číslo:251/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti COOP JEDNOTA Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti pozemku 
(VVO č.2). 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti COOP JEDNOTA Prievidza, SD Prievidza o kúpu časti 
pozemku (VVO č.2). 
 
číslo:252/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Aeroklub letisko Prievidza, Prievidza o kúpu pozemku (VVO č.2) 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Aeroklub letisko Prievidza, Prievidza o kúpu pozemku (VVO č.2) 
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číslo:253/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Pavla Šimoňáka, bytom Pánsky Háj 790/36 Kanianka o kúpu budovy (bývalej 
kotolne-VVOč.3). 

II. Neodporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Pavla Šimoňáka, bytom Pánsky Háj 790/36 Kanianka o kúpu budovy 
(bývalej kotolne-VVOč.3). 

III. Odporú ča MsZ 
Požadovať doloženie štúdie s riešením celkovej dopravnej obslužnosti objektu. 
 
číslo:254/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti VIP Invest s.r.o. Prievidza na doplnenie uznesenia MsZ č. 205/16 na 
základe doloženia geometrického plánu po zrealizovaní stavby a žiadosť o predĺženie doby 
nájmu z dôvodov neukončeného kolaudačného konania (VVO č.3). 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti VIP Invest s.r.o. Prievidza na doplnenie uznesenia MsZ č. 205/16 
na základe doloženia geometrického plánu po zrealizovaní stavby a žiadosť o predĺženie doby 
nájmu z dôvodov neukončeného kolaudačného konania (VVO č.3) bez pripomienok. 
 
číslo:255/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť p. Jozefa Laluhu, bytom Pod Hrádkom 183/34 Prievidza o kúpu časti pozemku  
(VVO č.7) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť p. Jozefa Laluhu, bytom Pod Hrádkom 183/34 Prievidza o kúpu časti pozemku 
(VVO č.7) s podmienkou doloženia súhlasu susedného pozemku. 
 
číslo:256/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť JUDr. Jána Lacka, bytom Bojnická cesta 594/28 Kanianka o majetkoprávne 
usporiadanie stavby vo vlastníctve žiadateľa na pozemku mesta (VVO č.1) 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť JUDr. Jána Lacka, bytom Bojnická cesta 594/28 Kanianka o majetkoprávne 
usporiadanie stavby vo vlastníctve žiadateľa na pozemku mesta (VVO č.1) v 3. alternatíve, t.j. 
3 parkovacie miesta ostatnú v jeho vlastníctve a ostatné odovzdá do CMPZ. 
 
číslo:257/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti LK Consulting s.r.o. Papraďová 1/A Bratislava o finančné vyrovnanie 
(zľava z kúpnej ceny) z dôvodu zaťaženia predaného dodatočného pozemku vecným 
bremenom (VVO č.2) 
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II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť spoločnosti LK Consulting s.r.o. Papraďová 1/A Bratislava o finančné 
vyrovnanie (zľava z kúpnej ceny) z dôvodu zaťaženia predaného dodatočného pozemku 
vecným bremenom (VVO č.2) s podmienkou vyrovnania s nižšou zľavou. 
 
číslo:258/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť Mgr. Františka Küffera, bytom J. Jesenského 2885/10C Prievidza o majetkoprávne 
usporiadanie pozemkov formou kúpy, zámeny alebo zriadenia vecného bremena. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť Mgr. Františka Küffera, bytom J. Jesenského 2885/10C Prievidza o 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov formou kúpy, zámeny alebo zriadenia vecného 
bremena bez pripomienok. 
 
Rôzne: 
číslo:259/10/2016 
číslo:260/10/2016 
číslo:262/10/2016 
číslo:264/10/2016 
číslo:265/10/2016 
číslo:266/10/2016 
číslo:267/10/2016 
číslo:268/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Prednesené žiadosť, požiadavky a pripomienky. 

II. Odporú ča 
Referentke pre dopravu preveriť skutočnosti a možnosti riešenia prednesených požiadaviek. 
 
číslo:261/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť na vyradenie Ul. Puškinovej z CMPZ. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť na vyradenie Ul. Puškinovej z CMPZ. 
 
číslo:263/10/2016 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť na riešenie parkovania na Ul. Stavbárov pred OSBD. 

II. Odporú ča MsZ 
Schváliť žiadosť na riešenie parkovania na Ul. Stavbárov pred OSBD. 
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Záver: 
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 
zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Zdenka Žillová                                                       Ing. Jozef Polerecký 

       predseda komisie 


