Uznesenia
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby územného plánu a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
zo dňa 12. 06. 2017
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza
od 12.30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní:

Mgr. Zuzana Slavejková
Ing. Roman Veselý
Ing. arch. Miroslav Kontriš
Mgr. Emília Čavojská
Ing. Petra Briatková
Ľubica Burešová

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie.
Návrh programu:
129/06/2017 Mesto Prievidza – odboru školstva a st. o občana, sociálne oddelenie – predkladá
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
130/06/2017 Mesto Prievidza – referát územného plánovania dopravy predkladá technický
návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda
o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Ul. J.
Hollého, Prievidza
131/06/2017 Mesto Prievidza – referát územného plánovania dopravy predkladá technický
návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda
o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Necpalská
ulica, Prievidza
132/06/2017 Mesto Prievidza – referát územného plánovania dopravy predkladá technický
návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda
o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita časť Veľká
Lehôtka, Školská ulica, Prievidza
133/06/2017 Mesto Prievidza – referát územného plánovania a dopravy predkladá žiadosť
o zmenu uznesenia MsZ Prievidza č. 126/2017 v bode II. časť a)
134/06/2017 Žiadosť Dinh Thu Hang, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia
IS – elektrická prípojka zemou (VVO č. 1)
135/06/2017 Žiadosť JUDr. Ctibora Stacha a manž., Bojnice o zriadenie VB – právo vstupu
na pozemok (VVO č. 1)
136/06/2017 Žiadosť Ing. Petra Pavlíčeka, Prievidza v zast. Ing. Gabrielou Šimkovou,
Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS – kanalizačná a elektrická prípojka
(VVO č. 2)
137/06/2017 Žiadosť Romana Keratu, Prievidza v zast. Janou Boháčovou, o zriadenie VB –
právo uloženia IS – vzdušné vedenie elektrickej prípojky (VVO č. 2)
138/06/2017 Žiadosť spoločnosti RIKU s. r. o., Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS –
optický kábel – rozšírenie (doplnenie žoadosti zo dňa 23.03.2017 (VVO č. 3))
139/06/2017 Žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza o zriadenie VB:

– právo uloženia IS,
- právo prejazdu motorovými vozidlami,
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prejazdu,
- návrh odplaty v nefinančnom plnení (VVO č. 4)
140/06/2017 Žiadosť Beáty Kuchárovej, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS – tlakové
potrubie PE DN 40 kanalizačnej tlakovej prípojky (VVO č. 4)
141/06/2017 Žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, Prievidza o zriadenie VB – právo
uloženia IS – vodovodná prípojka k rodinnému domu (VVO č. 5)
142/06/2017 Žiadosť Jozefa Briatku, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS – NN
prípojka, prípojka vody a plynu k plánovanej výstavbe rodinného domu (VVO č.7)
143/06/2017 Žiadosť spoločnosti QEX, s. r. o., Trenčín o nájom nehnuteľnosti – pozemkov pod
reklamnými stavbami (VVO č. 1)
144/06/2017 Žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza o nájom
časti pozemku na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku
počas celého roku (VVO č. 1)
145/06/2017 Žiadosť Zlatice Kotlárovej, Prievidza o nájom časti pozemku pod stánkom
a pozemku vedľa neho, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas
celého roka (VO č. 1)
146/06/2017 Žiadosť Štefana Gonska, Prievidza o nájom časti pozemku na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VO č. 2)
147/04/2017 Žiadosť Richadra Pišťáneka, Poruba o majetkoprávne usporiadanie
nehnuteľností – pozemkov (VVO č. 2)
148/06/2017 Žiadosť spoločnosti ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom nehnuteľnosti – pozemkov
pod reklamnými stavbami (VVO č. 2)
149/06/2017 Žiadosť Jaroslava Štrbíka – ALFA TRADING, Prievidza, o nájom nehnuteľností
– pozemkov pod reklamnými stavbami (VVO č. 2)
150/06/2017 Žiadosť Júliusa Píša, Prievidza, o nájom časti pozemku na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka (VVO č. 3)
151/06/2017 Žiadosť spoločnosti Správa ciest TSK, Trenčín, o nájom časti pozemku (VVO č.3)
152/06/2017 Žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Bratislava, o nájom nehnuteľností –
pozemkov pod reklamnými stavbami (VVO č. 3 a VVO č. 4)
153/06/2017 Žiadosť Ľubomíra Mečiara s manž., Prievidza, o nájom časti pozemku na účel
zriadenia predzáhradky (VVO č. 4)
154/06/2017 Žiadosť detského domova, Ul. Š. Závodníka, Prievidza, o majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľnosti (VVO č. 4)
155/06/2017 Žiadosť Ing. Vladimíra Milana, Prievidza, o kúpu pozemku pod stavbou garáže
(VVO č. 1)
156/06/2017 Žiadosť Ing. Jána Hanzela, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 1)
157/06/2017 Žiadosť spoločnosti r3nt, s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku (VVO č. 1)
158/06/2017 Žiadosť spoločnosti SARASOTA GROUPE, s. r. o., Prievidza, o zrušenie PP
(VVO č. 1)
159/06/2017 Žiadosť Margity Cagáňovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 1)
160/06/2017 Žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž., Bojnice a Vlasty Hraňovej, Dolné
Vestenice, , o kúpu pozemkov (VVO č. 2)
161/06/2017 Žiadosť Jaroslava Hraňa a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 3)
162/062017 Žiadosť Miloslava Jakalšu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 3)
163/06/2017 Žiadosť Pavla Gabalu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 3)
164/06/2017 Žiadosť Heleny Pavecovej, Prievidza a Ireny Kašičkovej, Prievidza, o kúpu časti
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pozemku (VVO č. 4)
165/06/2017 Žiadosť Antona Mergu, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 4)
166/06/2017 Žiadosť Ing. Andrea Brezoňákovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 4)
167/06/2017 Žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku
(VVO č. 4)
168/06/2017 Žiadosť Ľubomíra Hrstku, Prievidza, o kúpu časti pozemku (VVO č. 5)
169/06/2017 Žiadosť právnej kancelárie mesta Prievidza o súčinnosť pri vybavovaní petície
v bode 3. Prerokovanie situácie dopadu výstavby garáží na pozemku parc.
č. 4815/20 v k. ú. Prievidza na dopravnú situáciu v danej lokalite
Rôzne
170/06/2017 Žiadosť p. Hrdého o možnosť využívania chodníka na prejazd k vlastnej
nehnuteľnosti – zriadenie dočasného vjazdu z Vinohradníckej ulice počas
výstavby
171/06/2017 Požiadavka na realizáciu prechodu pre chodcov pred ART POINTOM
172/06/2017 Požiadavka riešenia dopravnej situácie na Gorazdovom nábreží v Prievidzi –
odstavené autobusy a nákladné vozidlá na miestnej komunikácii
173/06/2017 Požiadavka na realizáciu prechodu pre chodcov pred ZUŠ na Rastislavovej ulici
v Prievidzi
174/06/2017 Požiadavka Ing. Preťa na vypracovanie passportu miestnych komunikácii
odborne spôsobilou osobou
175/06/2017 Požiadavka na osadenie spomaľovacieho prahu na Ul. A. Škarvana v Prievidzi –
vo vnútrobloku pri detskom ihrisku
176/06/2017 Požiadavka na riešenie dopravnej situácie na križovatke ulíc Duklianska a M. R.
Štefánika v Prievidzi

číslo:129/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
II.
Odporúča MsZ
Schváliť návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza bez pripomienok.
číslo:130/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda o spolupráci
so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Ul. J. Hollého, Prievidza
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda
o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Ul. J. Hollého, Prievidza
bez pripomienok.
číslo:131/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda o spolupráci
so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Necpalská ulica, Prievidza
3

II.
Odporúča MsZ
Schváliť Návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle Memoranda
o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita Necpalská ulica,
Prievidza, bez pripomienok.
Číslo: 132/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Technický návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina v zmysle
Memoranda o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2, lokalita
časť Veľká Lehôtka, Školská ulica, Prievidza
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Technický návrh trasovania elektrických vedení SSE – D, a. s. Žilina
v zmysle Memoranda o spolupráci so SSE – Distribúcia, a. s. č. 1070/2016/OZ/1.2,
lokalita časť Veľká Lehôtka, Školská ulica, Prievidza, bez pripomienok
Číslo: 133/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
žiadosť o zmenu uznesenia MsZ Prievidza č. 126/2017 v bode II. časť a)
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť o zmenu uznesenia MsZ Prievidza č. 126/2017 v bode II. časť a),
bez pripomienok
III.
Odporúča MsZ
požadovať od žiadateľa vydokladovať vstupné hodnoty pre výpočet parkovacích
miest k navrhovanému objektu
Číslo: 134/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Dinh Thu Hang, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo uloženia
IS – elektrická prípojka zemou
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Dinh Thu Hang, Prievidza o zriadenie vecného bremena – právo
uloženia IS – elektrická prípojka zemou
III.
Odporúča MsZ
Udeliť Dinh Thu Hang súhlas na uloženie IS – zriadenie elektrickej prípojky zemou
v dĺžke 0,4 m v zmysle odporúčania finančnej komisie
Číslo: 135/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť JUDr. Ctibora Stacha a manž., Bojnice o zriadenie VB – právo vstupu na
Pozemok.
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť JUDr. Ctibora Stacha a manž., Bojnice, o zriadenie vecného
bremena s právom vstupu na pozemok.
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Číslo: 136/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Petra Pavlíčeka, Prievidza v zast. Ing. Gabrielou Šimkovou, Prievidza,
o zriadenie VB – právo uloženia IS – kanalizačná a elektrická prípojka
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ing. Petra Pavlíčeka, Prievidza v zast. Ing. Gabrielou Šimkovou,
Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS – kanalizačná a elektrická prípojka,
bez pripomienok
Číslo 137/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Romana Keratu, Prievidza v zast. Janou Boháčovou, o zriadenie VB –
právo uloženia IS – vzdušné vedenie elektrickej prípojky
II.
Odporúča MsZ
K žiadosti Romana Keratu, Prievidza v zast. Janou Boháčovou, udeliť súhlas
k obnove vzdušného vedenia elektrickej prípojky v pôvodnom trasovaní.
Číslo 138/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti RIKU s. r. o., Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS –
optický kábel – rozšírenie (doplnenie žiadosti zo dňa 23.03.2017 (VVO č. 3))
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti RIKU s. r. o., Prievidza o zriadenie VB – právo
uloženia IS – optický kábel – rozšírenie (doplnenie žiadosti zo dňa 23.03.2017
(VVO č. 3))
Číslo 139/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza o zriadenie VB:
– právo uloženia IS,
- právo prejazdu motorovými vozidlami,
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prejazdu,
- návrh odplaty v nefinančnom plnení
II.
Odporúča MsZ
Odložiť žiadosť spoločnosti Facehome s. r. o., Prievidza o zriadenie VB:
– právo uloženia IS,
- právo prejazdu motorovými vozidlami,
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prejazdu,
- návrh odplaty v nefinančnom plnení, do doby vyriešenia dopravnej situácie
napojenia na miestnu komunikáciu
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číslo 140/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Beáty Kuchárovej, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS – tlakové
potrubie PE DN 40 kanalizačnej tlakovej prípojky
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Beáty Kuchárovej, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS –
tlakové potrubie PE DN 40 kanalizačnej tlakovej prípojky
Číslo: 141/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, Prievidza o zriadenie VB – právo
uloženia IS – vodovodná prípojka k rodinnému domu
II.
Odporúča MsZ
Schváliť Žiadosť Lenky Matieskovej a Petra Matieska, Prievidza o zriadenie VB –
právo uloženia IS – vodovodná prípojka k rodinnému domu, bez pripomienok
Číslo: 142/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Jozefa Briatku, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS – NN prípojka,
prípojka vody a plynu k plánovanej výstavbe rodinného domu
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Jozefa Briatku, Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS – NN
prípojka, prípojka vody a plynu k plánovanej výstavbe rodinného domu, bez
pripomienok
Číslo: 143/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti QEX, s. r. o., Trenčín o nájom nehnuteľnosti – pozemkov pod
reklamnými stavbami
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti QEX, s. r. o., Trenčín o nájom nehnuteľnosti –
pozemkov pod reklamnými stavbami do konca roka 2017
Číslo: 144/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza o nájom časti
pozemku na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas
celého roku
II.
Odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., Prievidza
o nájom časti pozemku na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom
pozemku počas celého roku
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číslo: 145/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Zlatice Kotlárovej, Prievidza o nájom časti pozemku pod stánkom
a pozemku vedľa neho, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas
celého roka
II.
Odporúča MsZ
schváliť žiadosť Zlatice Kotlárovej, Prievidza o nájom časti pozemku pod stánkom
a pozemku vedľa neho, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas
celého roka v zmysle zásad pre odpredaj nehnuteľností z majetku mesta
číslo: 146/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Štefana Gonska, Prievidza o nájom časti pozemku na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka
II.
Odporúča MsZ
schváliť žiadosť Štefana Gonska, Prievidza o nájom časti pozemku na účel
zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka
číslo: 147/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Richadra Pišťáneka, Poruba o majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností
– pozemkov
II.
Neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Richadra Pišťáneka, Poruba o majetkoprávne usporiadanie
nehnuteľností – pozemkov
III.
Odporúča MsZ
nájom predmetných nehnuteľností
číslo: 148/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom nehnuteľnosti – pozemkov pod
reklamnými stavbami
II.
Odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom nehnuteľnosti –
pozemkov pod reklamnými stavbami do konca roka 2017
číslo 149/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Jaroslava Štrbíka – ALFA TRADING, Prievidza, o nájom nehnuteľností –
pozemkov pod reklamnými stavbami
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Jaroslava Štrbíka – ALFA TRADING, Prievidza, o nájom
nehnuteľností – pozemkov pod reklamnými stavbami do konca roka 2017
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Číslo 150/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Júliusa Píša, Prievidza, o nájom časti pozemku na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Júliusa Píša, Prievidza, o nájom časti pozemku na účel zriadenia
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka
Číslo: 151/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Správa ciest TSK, Trenčín, o nájom časti pozemku
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti Správa ciest TSK, Trenčín, o nájom časti pozemku
s podmienkou doriešenia parkovacieho státia za cenu záberu verejného
priestranstva
Číslo: 152/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Bratislava, o nájom nehnuteľností –
pozemkov pod reklamnými stavbami
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Bratislava, o nájom nehnuteľností –
pozemkov pod reklamnými stavbami do konca roka 2017
Číslo: 153/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ľubomíra Mečiara s manž., Prievidza, o nájom časti pozemku na účel
zriadenia predzáhradky
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ľubomíra Mečiara s manž., Prievidza, o nájom časti pozemku na
účel zriadenia predzáhradky
Číslo:154/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Detského domova, Ul. Š. Závodníka, Prievidza, o majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľnosti
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Detského domova, Ul. Š. Závodníka, Prievidza, o majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľnosti
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číslo: 155/06/2017
komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Vladimíra Milana, Prievidza, o kúpu pozemku pod stavbou garáže
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ing. Vladimíra Milana, Prievidza, o kúpu pozemku pod stavbou
garáže

Číslo: 156/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Jána Hanzela, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ing. Jána Hanzela, Prievidza, o kúpu časti pozemku
Číslo: 157/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti r3nt, s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti r3nt, s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku
Číslo: 158/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti SARASOTA GROUPE, s. r. o., Prievidza, o zrušenie PP
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti SARASOTA GROUPE, s. r. o., Prievidza, o zrušenie
PP
Číslo: 159/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Margity Cagáňovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Margity Cagáňovej, Prievidza, o kúpu časti pozemku
III.
Odporúča Msz
Realizovať predaj pozemku pre p. Müllera

Číslo:160/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž., Bojnice a Vlasty Hraňovej, Dolné
Vestenice, o kúpu pozemkov
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II.

Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž., Bojnice a Vlasty Hraňovej, Dolné
Vestenice, o kúpu pozemkov

Číslo: 161/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Jaroslava Hraňa a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Jaroslava Hraňa a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
Číslo: 162/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Miloslava Jakalšu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Miloslava Jakalšu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
Číslo: 163/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Pavla Gabalu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Pavla Gabalu a manž., Prievidza, o kúpu časti pozemku
Číslo:164/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Heleny Pavecovej, Prievidza a Ireny Kašičkovej, Prievidza, o kúpu časti
pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Heleny Pavecovej, Prievidza a Ireny Kašičkovej, Prievidza, o kúpu
časti pozemku
Číslo: 165/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Antona Mergu, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Antona Mergu, Prievidza, o kúpu časti pozemku v rozsahu tak, ako
bola žiadosť podaná
III.
Odporúča MsZ
Schváliť iba odpredaj časti pozemku za účelom prekrytia schodiska a vstupov
do nehnuteľnosti
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Číslo: 166/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Andrea Brezoňáká, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Neodporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ing. Andrea Brezoňáková, Prievidza, o kúpu časti pozemku
Číslo: 167/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., Prievidza, o kúpu časti
pozemku
Číslo: 168/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť Ľubomíra Hrstku, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
Odporúča MsZ
Schváliť žiadosť Ľubomíra Hrstku, Prievidza, o kúpu časti pozemku, v zmysle
vyjadrenia finančnej komisie
Číslo: 169/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť právnej kancelárie mesta Prievidza o súčinnosť pri vybavovaní petície
v bode 3. Prerokovanie situácie dopadu výstavby garáží na pozemku parc.
č. 4815/20 v k. ú. Prievidza na dopravnú situáciu v danej lokalite
II.
Neodporúča MsZ
Nezohľadniť petíciu v bode bode 3., nakoľko výstavba predmetných garáží nemá
podstatný a rozhodujúci vplyv na dopravnú situáciu v danej lokalite
III.
Odporúča MsZ
udeliť stavebníkovi podmienku na úpravu konštrukcie chodníka na vyhovujúcu
únosnosť a dlhodobo ho udržiavať

Rôzne
Číslo: 170/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Žiadosť p. Hrdého o možnosť využívania chodníka na prejazd k vlastnej
nehnuteľnosti – zriadenie dočasného vjazdu z Vinohradníckej ulice počas výstavby
II.
Odporúča
Schváliť žiadosť p. Hrdého o možnosť využívania chodníka na prejazd k vlastnej
nehnuteľnosti – zriadenie dočasného vjazdu z Vinohradníckej ulice počas výstavby
za podmienok udržiavania čistoty miestnej komunikácie a chodníka
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na Vinohradníckej ulici a po ukončení výstavby chodník uviesť do pôvodného stavu
na náklady žiadateľa
Číslo: 171/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka na realizáciu prechodu pre chodcov pred ART POINTOM v Prievidzi
II.
Odporúča
Urýchliť riešenie požiadavky na realizáciu prechodu pre chodcov pred ART
POINTOM v Prievidzi
Číslo: 172/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka riešenia dopravnej situácie na Gorazdovom nábreží v Prievidzi –
odstavené autobusy a nákladné vozidlá na miestnej komunikácii
II.
Odporúča
Riešiť – preveriť vlastnícke vzťahy okolitých nehnuteľností za účelom riešenia
spevnenej plochy
Číslo:173/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka na realizáciu prechodu pre chodcov pred ZUŠ na Rastislavovej ulici
v Prievidzi
II.
Odporúča
Schváliť požiadavku na realizáciu prechodu pre chodcov pred ZUŠ na
Rastislavovej ulici v Prievidzi
Číslo: 174/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka Ing. Preťa na vypracovanie pasportu miestnych komunikácii odborne
spôsobilou osobou
II.
Odporúča
Vyhovieť požiadavke na vyhotovenie passportu miestnych komunikácií odborne
spôsobilou osobou
Číslo: 175/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka na osadenie spomaľovacieho prahu na Ul. A. Škarvana v Prievidzi –
vo vnútrobloku pri detskom ihrisku
II.
Neodporúča
Vyhovieť požiadavke na osadenie spomaľovacieho prahu na Ul. A. Škarvana
v Prievidzi – vo vnútrobloku pri detskom ihrisku, nakoľko spomaľovací prah na
danom mieste nemá opodstatnenie
Číslo: 176/06/2017
Komisia
I.
Berie na vedomie
Požiadavka na riešenie dopravnej situácie v križovatke ulíc Duklianska a M. R.
Štefánika v Prievidzi
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II.

Odporúča
Vyhovieť požiadavke na riešenie dopravnej situácie v križovatke ulíc Duklianska
a M. R. Štefánika v Prievidzi – navrhuje formou hruhového objazdu

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
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