Uznesenia
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby územného plánu a životného prostredia pri
Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
zo dňa 13.02.2017
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza
od 12.30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: Ing. Roman Veselý
Mgr. Beata Révayová
Ing. Lenka Pánisová
JUDr. Emília Kačmárová
Ing. Petra Briatková
Ing. Katarína Andrejkovičová
JUDr. Tarnóczyová Aneta
Ľubica Burešová
Peter Graus
Miroslav Bošiak
Planka
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie.
Návrh programu:
28/02/2017 Návrh Doplnku č.5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc
a číslovaní budov v meste.
29/02/2017 Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. Dopšinského
746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul.P. Dopšinského 746/5 v Prievidzi
a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ul. P. Dopšinského 746/5,
Prievidza a jej súčastí.
30/02/2017 Návrh Doplnku č.1 k 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.
31/02/2017 Návrh VZN mesta Prievidza č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.
32/02/2017 Zmeny a doplnky č.15 k ÚP mesta Prievidza a doplnok č.11 k VZN mesta
Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta.
33/02/2017 Žiadosť p. Roman Mik bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia IS, s právom prechodu peších a prejazdu motorovými vozidlami
a žiadosť o udelenie súhlasu s realizáciou vjazdu a prístupového chodníka.
(VVO č.1)
34/02/2017 Žiadosť ELSPOL-SK s.r.o. Námestovo zastup. Spoločnosť BEVEX-Banský
výskum spol. s r.o. Prievidza o súhlas s uložením vzdušného kábla k stavbe
„BEVEX-VN prípojka“ a súhlas so vstupom na pozemok.(VVO č.1)
35/02/2017 Žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia IS k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7.(VVO č.3)
36/02/2017 Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB
s.r.o. Liptovský Mikuláš o zriadenie vecného bremena s právom uloženia
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podzemného káblového vedenia a výstavby novej kioskovej trafostanice k stavbe
„9579-Prievidza-Ul. Nábrežná- zah. TS Jurík“.(VVO č.3)
Žiadosť spoločnosti ReFrix s. r. o. Kežmarok v zastúpení spoločnosťou ERGAstav
s. r. o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia IS k stavbe
ručná umyváreň áut.(VVO č.3)
Žiadosť spoločnosti RD Bukovina, Prievidza o nájom pozemkov (VVO č. 2)
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - Železničný nadchod v k. ú.
Prievidza (VVO č. 3)
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností - pozemkov na Ulici olympionikov
v Prievidzi (VVO č. 3)
Žiadosť p. Augustína Borka, Prievidza – ponuka predaja pozemku pod cestou
(VVO č. 5)
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – most Veľká Lehôtka (VVO č. 5)
Žiadosť spoločnosti TSG, spol. s r. o., Partizánske o nájom pozemku na vonkajšie
sedenie, celoročné prevádzkovanie terasy (VVO č. 1)
Žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza o zníženie
nájomného (VVO č. 1)
Žiadosť spoločnosti Klub priateľov CO Prievidza o nájom VS 12 na Ulici P. J.
Šafárika, súpisné číslo III. 835 v Prievidzi (VVO č. 3)
Žiadosť p. Pavla Šimoňáka, Kanianka, o kúpu VS 19 na Ulici A. Mišúta, súpisné
číslo 20732 v Prievidzi, je doložená pracovná verzia štúdie dopravnej obslužnosti
(VVO č. 3)
Žiadosť p. Jozefa Müllera, Prievidza, o kúpu časti pozemkov (VVO č. 1)
Žiadosť p. Milana Cápa, Prievidza a p. Richarda Vardžíka, Prievidza, o zrušenie
predkupného práva, prípadne ponuka o spätnú kúpu (VVO č. 1)
Žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, Opatovce nad Nitrou, o kúpu časti pozemku
(VVO č. 1)
Žiadosť p. Zdenka Cigléniho a manželky Jany, Prievidza, o kúpu časti pozemku
(VVO č. 2)
Žiadosť p. Dariny Petrášovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5)
Žiadosť p. Jozefa Petráša, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5)
Žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a kúpu časti pozemku
(VVO č. 5)
Žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a o kúpu časti pozemku
(VVO č. 5)

Rôzne
55/02/2017 p. Planka predložil zámer vybudovania pozdĺžneho parkovacieho státia na Ul.
Veľkonecpalskej o počte 2 parkovacie státia pred RD.
56/02/2017 Žiadosti obyvateľov ulice A. Sládkoviča v Prievidzi predložené p. Petrom Grausom
za Spoločenstvo vlastníkov bytov-SVB Sládkoviča 4, Prievidza (viď. Príloha)
57/02/2017 Sťažnosť p. Miroslava Bošiaka na dlhodobé státie autobusov a nákladných
vozidiel na Gorazdovom nábreží, čím sú ovplyvnené rozhľadové pomery
a spôsobený zlý technický stav vozovky.
58/02/2017 Požiadavka na preverenie dopravného značenia pred Kinekusom a otázka na
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riešenie kruhovej križovatky pred novým Kauflandom na Nedožerskej ceste.
59/02/2017 Otázka Ing. Takáča ohľadom možnosti riešenia stavebnej uzávery v zosuvných
oblastiach.
60/02/2017 Sťažnosť p. Andrisovej na prepadávajúcu sa cestu Ul. Mariánska v smere od ZŠ
k cintorínu.
61/02/2017 Problematika spoločnosti EKOSAL na Ul. Dlhá s prejazdom smetiarov, ktorý sú
obmedzovaný parkovacími miestami CMPZ.
62/02/2017 Požiadavka na riešenie zmeny osadenia stĺpikov v mieste vjazdu do Lesoparku
z Ul. Na Karasiny, ďalej na osadenie stĺpikov v mieste vjazdu do parku Prepadliská
z Ul. Puškinova a na Ul. Včelárska riešiť výmenu existujúcich stĺpikov.
63/02/2017 Požiadavka MUDr. Peter Oulehle o prehodnotenie dopravného značenia v mieste
spoločného výjazdu Uniklinika a OC Korzo na ul. Nábrežná.
64/02/2017 Požiadavka Ing. Peter Paulík o prehodnotenie sprejazdnenia Ul. A. Mišíka od Ul.
M. Slovenskej.
65/02/2017 Požiadavka p. Michala Dobiáša o zmenu dopravného riešenia križovatky ulíc Na
Karasiny, Nad Terasami a ulice Makovického.
66/02/2017 Informácia- Ing. Bartoš uviedol dôvody riešenia „Passportu dopravného značenia“
pre riešenie celej dopravnej situácie v meste Prievidza. Súčasťou passportu by boli
riešené problémy chýbajúcich prípadne nadbytočných značiek.

číslo:28/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh Doplnku č.5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov
v meste.
II.
Odporúča MsZ
Schváliť návrh Doplnku č.5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc
a číslovaní budov v meste bez pripomienok.

číslo:29/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. Dopšinského 746/5 a jej
súčastí, zrušení Materskej školy, Ul.P. Dopšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení Základnej
školy s materskou školou, Ul. P. Dopšinského 746/5, Prievidza a jej súčastí.
II.
Odporúča MsZ
Schváliť návrh Doplnku č.1 k VZN č. 7/2016 o zrušení Základnej školy, Ul. P. Dopšinského
746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul.P. Dopšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení
Základnej školy s materskou školou, Ul. P. Dopšinského 746/5, Prievidza a jej súčastí bez
pripomienok.

číslo:30/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh Doplnku č.1 k 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.
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II.
Odporúča MsZ
Schváliť návrh Doplnku č.1 k 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:31/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.
II.
Odporúča MsZ
Schváliť návrh VZN mesta Prievidza č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk s
podmienkou prehodnotiť výšku nájmu urnovej schránky v kolumbáriu na prvých 20 rokov
(príloha č.1 – cenník služieb-bod č.3).
číslo:32/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Zmeny a doplnky č.15 k ÚP mesta Prievidza a doplnok č.11 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995
o územnom pláne mesta.
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Zmeny a doplnky č.15 k ÚP mesta Prievidza a doplnok č.11 k VZN mesta Prievidza
č. 31/1995 o územnom pláne mesta bez pripomienok.

číslo:33/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Roman Mik bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia IS,
s právom prechodu peších a prejazdu motorovými vozidlami a žiadosť o udelenie súhlasu
s realizáciou vjazdu a prístupového chodníka (VVO č.1).
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Roman Mik bytom Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia IS, s právom prechodu peších a prejazdu motorovými vozidlami a žiadosť o udelenie
súhlasu s realizáciou vjazdu a prístupového chodníka (VVO č.1).
III.
Odporúča MsZ
Územné konanie s vypracovanou projektovou dokumentáciou, na základe ktorej bude možné
riadne posúdenie zámeru žiadosti.

číslo:34/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť ELSPOL-SK s.r.o. Námestovo zastup. Spoločnosť BEVEX-Banský výskum spol. s r.o.
Prievidza o súhlas s uložením vzdušného kábla k stavbe „BEVEX-VN prípojka“ a súhlas so
vstupom na pozemok.(VVO č.1).
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II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť ELSPOL-SK s.r.o. Námestovo zastup. Spoločnosť BEVEX-Banský výskum
spol. s r.o. Prievidza o súhlas s uložením vzdušného kábla k stavbe „BEVEX-VN prípojka“
a súhlas so vstupom na pozemok.(VVO č.1) bez pripomienok.

číslo:35/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia IS
k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7 (VVO č.3).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti RIKU s.r.o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia IS k plánovanej výstavbe Obytného komplexu 7 (VVO č.3) s podmienkou realizácie
IS pretlakom pod komunikáciou.

číslo:36/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB s.r.o. Liptovský
Mikuláš o zriadenie vecného bremena s právom uloženia podzemného káblového vedenia
a výstavby novej kioskovej trafostanice k stavbe „9579-Prievidza-Ul. Nábrežná- zah. TS
Jurík“.(VVO č.3)
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti SSE-Distribúcia a.s. Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB s.r.o.
Liptovský Mikuláš o zriadenie vecného bremena s právom uloženia podzemného káblového
vedenia a výstavby novej kioskovej trafostanice k stavbe „9579-Prievidza-Ul. Nábrežná- zah.
TS Jurík“ (VVO č.3) s podmienkou realizácie IS pretlakom pod komunikáciou.

číslo:37/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti ReFrix s. r. o. Kežmarok v zastúpení spoločnosťou ERGAstav s. r. o.
Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia IS k stavbe ručná umyváreň
áut.(VVO č.3).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Žiadosť spoločnosti ReFrix s. r. o. Kežmarok v zastúpení spoločnosťou ERGAstav s.
r. o. Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia IS k stavbe ručná umyváreň
áut.(VVO č.3) bez pripomienok.

číslo:38/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti RD Bukovina, Prievidza o nájom pozemkov (VVO č. 2)
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II.
Odporúča MsZ
Súhlasíme s nájmom pozemkov vyhlásením OVS.

číslo:39/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - Železničný nadchod v k. ú. Prievidza
(VVO č. 3).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - Železničný nadchod v k. ú. Prievidza
(VVO č. 3) bez pripomienok.

číslo:40/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností - pozemkov na Ulici olympionikov
(VVO č. 3).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností - pozemkov na Ulici olympionikov
(VVO č. 3) bez pripomienok.

v Prievidzi
v Prievidzi

v Prievidzi
v Prievidzi

číslo:41/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Augustína Borka, Prievidza – ponuka predaja pozemku pod cestou (VVO č. 5).
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Augustína Borka, Prievidza – ponuka predaja pozemku pod cestou
(VVO č. 5), nakoľko cesta nie je v majetku mesta Prievidza
III.
Odporúča MsZ
Vysporiadanie riešiť s Trenčianskym samosprávnym krajom.

číslo:42/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – most Veľká Lehôtka (VVO č. 5).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – most Veľká Lehôtka (VVO č. 5).
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číslo:43/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti TSG, spol. s r. o., Partizánske o nájom pozemku na vonkajšie sedenie,
celoročné prevádzkovanie terasy (VVO č. 1).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti TSG, spol. s r. o., Partizánske o nájom pozemku na vonkajšie
sedenie, celoročné prevádzkovanie terasy (VVO č. 1).

číslo:44/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza o zníženie nájomného
(VVO č. 1).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza o zníženie
nájomného (VVO č. 1).

číslo:45/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Klub priateľov CO Prievidza o nájom VS 12 na Ulici P. J. Šafárika, súpisné
číslo III. 835 v Prievidzi (VVO č. 3).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti Klub priateľov CO Prievidza o nájom VS 12 na Ulici P. J. Šafárika,
súpisné číslo III. 835 v Prievidzi (VVO č. 3).

číslo:46/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Žiadosť p. Pavla Šimoňáka, Kanianka, o kúpu VS 19 na Ulici A. Mišúta, súpisné číslo
20732 v Prievidzi, je doložená pracovná verzia štúdie dopravnej obslužnosti (VVO č. 3)
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Pavla Šimoňáka, Kanianka, o kúpu VS 19 na Ulici A. Mišúta, súpisné číslo
20732 v Prievidzi, ako odpredaj s osobitným zreteľom.

číslo:47/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Jozefa Müllera, Prievidza, o kúpu časti pozemkov (VVO č. 1).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Jozefa Müllera, Prievidza, o kúpu časti pozemkov (VVO č. 1) s podmienkou
uvedenou vo vyjadrení VVO č.1.
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číslo:48/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Milana Cápa, Prievidza a p. Richarda Vardžíka, Prievidza, o zrušenie predkupného
práva, prípadne ponuka o spätnú kúpu (VVO č. 1).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Milana Cápa, Prievidza a p. Richarda Vardžíka, Prievidza, o zrušenie
predkupného práva.
číslo:49/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, Opatovce nad Nitrou, o kúpu časti pozemku (VVO č. 1).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, Opatovce nad Nitrou, o kúpu časti pozemku
(VVO č. 1).

číslo:50/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Zdenka Cigléniho a manželky Jany, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 2).
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Zdenka Cigléniho a manželky Jany, Prievidza, o kúpu časti pozemku
(VVO č. 2).
číslo:51/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Dariny Petrášovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Dariny Petrášovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
číslo:52/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Jozefa Petráša, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Jozefa Petráša, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
číslo:53/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a kúpu časti pozemku
(VVO č. 5).
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číslo:54/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a kúpu časti pozemku (VVO č. 5).
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť p. Bohumila Štefeka, Prievidza, o kúpu pozemku a kúpu časti pozemku
(VVO č. 5).
Rôzne:
číslo:55/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Zámer vybudovania pozdĺžneho parkovacieho státia
parkovacie státia pred RD.
II.
Odporúča
Uvedené riešiť ako spevnenú plochu.

na Ul. Veľkonecpalskej o počte 2

číslo:56/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosti obyvateľov ulice A. Sládkoviča v Prievidzi predložené p. Petrom Grausom za
Spoločenstvo vlastníkov bytov-SVB Sládkoviča 4, Prievidza (viď. Príloha).
II.
Odporúča
Predložené požiadavky riešiť s referátom UP a dopravy v súčinnosti s ODI Prievidza a TSMPD
s.r.o.

číslo:57/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Sťažnosť p. Miroslava Bošiaka na dlhodobé státie autobusov a nákladných vozidiel na
Gorazdovom nábreží, čím sú ovplyvnené rozhľadové pomery a spôsobený zlý technický stav
vozovky.
II.
Odporúča
Riešiť uvedenú dopravnú situáciu vyvolaním konania Mesta Prievidza s vedením
spoločnosti SAD Prievidza a.s.
číslo:58/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavku na preverenie dopravného značenia pred Kinekusom a otázku na riešenie
kruhovej križovatky pred novým Kauflandom na Nedožerskej ceste.
II.
Odporúča
Postúpiť požiadavku na preverenie dopravného značenia pred Kinekusom na referát ÚP
a dopravy v súčinnosti s TSMPD s.r.o. a ODI Prievidza. Kruhová križovatka pred novým
Kauflandom na Nedožerskej ceste je v štádiu riešenia.

9

číslo:59/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Otázka Ing. Takáča ohľadom možnosti riešenia stavebnej uzávery v zosuvných oblastiach.
II.
Odporúča
Postúpiť otázku Ing. Takáča ohľadom možnosti riešenia stavebnej uzávery v zosuvných
oblastiach na referát ÚP a dopravy na Ing. Veselého.
číslo:60/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Sťažnosť p. Andrisovej na prepadávajúcu sa cestu Ul. Mariánska v smere od ZŠ k cintorínu.
II.
Odporúča
Postúpiť sťažnosť p. Andrisovej na prepadávajúcu sa cestu Ul. Mariánska v smere od ZŠ
k cintorínu na referát dopravy.

číslo:61/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Problematiku pani Vlčikovej na Ul. Dlhá s prejazdom smetiarov, ktorý sú obmedzovaný
parkovacími miestami CMPZ a parkovaním bezprostredne pred vchodom do budovy.
II.
Odporúča
Na základe návrhu Ing. Bartoša riešiť komplexne v celom sídlisku nástupné plochy pred
vstupmi do bytových domov a zrušením jedného parkovacieho miesta v CMPZ.
číslo:62/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavku na riešenie zmeny osadenia stĺpikov v mieste vjazdu do Lesoparku z Ul. Na
Karasiny, ďalej na osadenie stĺpikov v mieste vjazdu do parku Prepadliská z Ul. Puškinova
a na Ul. Včelárska riešiť výmenu existujúcich stĺpikov.
II.
Odporúča
Požiadavku na riešenie zmeny osadenia stĺpikov v mieste vjazdu do Lesoparku z Ul. Na
Karasiny, ďalej na osadenie stĺpikov v mieste vjazdu do parku Prepadliská z Ul. Puškinova
a na Ul. Včelárska riešiť výmenu existujúcich stĺpikov, postúpiť na oddelenie výstavby a ŽP.

číslo:63/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka MUDr. Peter Oulehle o prehodnotenie dopravného značenia v mieste spoločného
výjazdu Uniklinika a OC Korzo na ul. Nábrežná.
II.
Odporúča
Požiadavku MUDr. Peter Oulehle o prehodnotenie dopravného značenia v mieste
spoločného výjazdu Uniklinika a OC Korzo na ul. Nábrežná, postúpiť na referát ÚP
a dopravy.
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číslo:64/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavku Ing. Peter Paulík o prehodnotenie sprejazdnenia Ul. A. Mišíka od Ul. M.
Slovenskej.
II.
Neodporúča
Schváliť požiadavku Ing. Peter Paulík o prehodnotenie sprejazdnenia Ul. A. Mišíka od
Ul. M. Slovenskej, trváme na pôvodnom zadaní spracovania projektovej dokumentácie.
číslo:65/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavku p. Michala Dobiáša o zmenu dopravného riešenia križovatky ulíc Na Karasiny,
Nad Terasami a ulice Makovického.
II.
Odporúča
Danú problematiku riešiť až po konzultácii projektanta predmetnej križovatky s ODI Prievidza.
číslo:66/02/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Informáciu Ing. Bartoš, ktorý uviedol dôvody riešenia „Passportu dopravného značenia“ pre
riešenie celej dopravnej situácie v meste Prievidza. Súčasťou passportu by boli riešené
problémy chýbajúcich prípadne nadbytočných značiek.
II.
Odporúča
Postúpiť riešenie passportu dopravného značenia pre riešenie celej dopravnej situácie
v meste Prievidza. Súčasťou passportu by boli riešené problémy chýbajúcich prípadne
nadbytočných značiek, na referát ÚP a dopravy, aby urgoval požiadavku do rozpočtu mesta
a následne po schválení riešiť jeho obstaranie.

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

11

