Uznesenia
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
zo dňa 16. 10. 2017
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza
od 8.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Prizvaní: Ing. Roman Veselý
JUDr. Eva Privitzerová
Ing. Petra Briatková
Ľubica Burešová
Ing. Erika Vašková

Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného
prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie.

Návrh programu:
240/10/2017 Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
241/10/2017 Informácia o plnení kom. a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s. r. o., za obdobie
1-6/2017
242/10/2017 Ing. Igor Janáč, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS –
vodovodná a elektro prípojka k plánovanému rodinnému domu
243/10/2017 Ing. Peter Pekár, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS –
elektrická prípojka k RD
244/10/2017 Ivan Meliško a Katarína, Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS –
prípojka plynu
245/10/2017 Jozef Jaško a Dagmar Jašková, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo
uloženia IS – výstavba pripojovacieho plynu
246/10/2017 Monika Kmeťková a Peter Kmeťko, Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – právo
uloženia IS – vodovodná, elektrická prípojka, kanalizácia k RD
247/102017 Peter Páleš, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – vjazd na pozemok k plánovanej
garáži
248/010/2017 Ľudovít Petrík, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS - dažďová
a splašková kanalizácia
249/10/2017 RADETON SK, s. r. o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB:
- právo prejazdu motorovými vozidlami k plánovaným parkovacím miestam
- súhlas na vybudovanie prístupu k pozemkom a objektu

250/10/2017 MUDr. Jozef Virčík a MUDr. Katarína Virčíková, Prievidza – žiadosť o zriadenie
VB – právo uloženia IS – kanalizačnej prípojky k RD
251/10/2017 Ján Gajda, Prievidza – žiadosť o prenájom časti pozemku – umiestnenie stánku
počas prevádzky ľadovej plochy na Námestí slobody
252/10/2017 Eva Gričová, Bojnice – žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemku za účelom
zriadenia 5 parkovacích miest pre servis Suzuki
253/10/2017 GRINGO s. r. o., Prievidza – žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemku za účelom
prístavby schodiska k autoumyvárni
254/10/2017 Juraj Hianik, Prievidza – žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemku za účelom
zriadenia vonkajšieho sedenia, terasy a pod stánkom – celoročný záber
255/10/2017 Tatiana Martičeková, Necpaly – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – majetkoprávne
usporiadanie pozemku a zníženie kúpnej ceny pozemku
256/10/2017 Ing. Ján Petráš a Mgr. Bibiána Petrášová, Prievidza – žiadosť o nájom
nehnuteľnosti – pozemku
257/10/2017 Marek Šimo, Nedožery – Brezany – žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k nehnuteľnostiam v k. ú. Prievidza
258/10/2017 Z- PLUS, s. r. o., Prievidza – žiadosť o súhlas k zápisu geometrického plánu –
zameranie skladov v k. ú. Prievidza
259/10/2017 Mesto Prievidza predkladá materiál „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Prievidza“ a „Doplnok č. 3 k VZN 37/1996 o územnom
pláne centrálnej mestskej zóny“
260/10/2017 Informácia o výstupoch zo zasadnutia Komisie pre riešenie krízovej situácie –
riešenie svahových deformácií (zosuvov) v Hradci a Veľkej Lehôtke
Rôzne
261/10/2017 Passport miestnych komunikácií a dopravného značenia mesta Prievidza – návrh
na vypracovanie odborne oprávnenou osobou

číslo: 240/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

číslo 241/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Informáciu o plnení kom. a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s. r. o., za obdobie 1-6/2017
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číslo 242/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Igora Janáča, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS – vodovodná a
elektrická prípojka k plánovanému rodinnému domu
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Igora Janáča, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia
IS - vodovodná a elektrická prípojka k plánovanému rodinnému domu

číslo 243/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Pekára, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS – elektrická
prípojka k RD
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Petra Pekára, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia
IS - elektrická prípojka k RD

číslo 244/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ivana Meliška a Kataríny Meliškovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia
IS – prípojka plynu
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ivana Meliška a Kataríny Meliškovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo
uloženia IS – prípojka plynu

číslo 245/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Jaška a Dagmar Jaškovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia
IS – výstavba pripojovacieho plynu k rodinnému domu
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jozefa Jaška a Dagmar Jaškovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo
uloženia IS – výstavba pripojovacieho plynu k rodinnému domu

číslo 246/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Moniky Kmeťkovej a Petra Kmeťka, Prievidza - žiadosť o zriadenie VB – právo
uloženia IS – vodovodná, elektrická prípojka, kanalizácia k RD
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Moniky Kmeťkovej a Petra Kmeťka, Prievidza - žiadosť o zriadenie
VB – právo uloženia IS – vodovodná, elektrická prípojka, kanalizácia k RD
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číslo: 247/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra Páleša, Prievidza, o zriadenie VB – vjazd na pozemok k plánovanej
garáži a vybudovanie plochy vjazdu zo zámkovej dlažby
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Petra Páleša, Prievidza, o zriadenie VB – vjazd na pozemok
k plánovanej garáž a vybudovanie plochy vjazdu zo zámkovej dlažby
číslo: 248/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľudovíta Petríka, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS - dažďová
a splašková kanalizácia
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ľudovíta Petríka, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia
IS - dažďová a splašková kanalizácia za podmienky neporušenia telesa cesty
číslo: 249/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti RADETON SK, s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB:
- právo prejazdu motorovými vozidlami k plánovaným parkovacím miestam
- súhlas na vybudovanie prístupu k pozemkom a objektu
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti RADETON SK, s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB:
- právo prejazdu motorovými vozidlami k plánovaným parkovacím miestam
- súhlas na vybudovanie prístupu k pozemkom a objektu
číslo: 250/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť MUDr. Jozefa Virčíka a MUDr. Kataríny Virčíkovej, Prievidza, o zriadenie
VB - právo uloženia IS – kanalizačnej prípojky k RD
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť MUDr. Jozefa Virčíka a MUDr. Kataríny Virčíkovej, Prievidza,
o zriadenie VB – právo uloženia IS – kanalizačnej prípojky k RD
číslo: 251/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Gajdu, Prievidza, o prenájom časti pozemku – umiestnenie stánku počas
prevádzky ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jána Gajdu, Prievidza, o nájom časti pozemku – umiestnenie stánku
počas prevádzky ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi
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číslo: 252/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Evy Gričovej, Bojnice, o nájom časti pozemku za účelom zriadenia
5 parkovacích miest pred servisom Suzuki
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Evy Gričovej, Bojnice, o nájom časti pozemku za účelom zriadenia
5 parkovacích miest pred servisom Suzuki za cenu 2,50 €/m2/rok

číslo: 253/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti GRINGO s. r. o., Prievidza o nájom pozemku za účelom prístavby
schodiska k autoumyvárni
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti GRINGO s. r. o., Prievidza, o nájom pozemku za účelom
prístavby schodiska k autoumyvárni

číslo: 254/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Juraja Hianika, Prievidza, o nájom pozemku za účelom zriadenia vonkajšieho
sedenia - terasy a pozemku pod stánkom, celoročný záber
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Juraja Hianika, Prievidza, o nájom pozemku za účelom zriadenia
vonkajšieho sedenia - terasy a pozemku pod stánkom - celoročný záber,
s podmienkou jednomesačnej výpovednej lehoty na pozemok pod vonkajším
sedením – terasou aj pod stánkom

číslo: 255/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Tatiany Martinčekovej, Necpaly,
o kúpu pozemku – majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zníženie kúpnej ceny
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Tatiany Martinčekovej, Necpaly,
o kúpu pozemku – majetkoprávne vysporiadanie pozemku
zníženie kúpnej ceny – odporúča cenu 20 €/ m2
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číslo: 256/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Jána Petráša a Mgr. Bibiány Petrášovej, Prievidza, o nájom časti pozemku
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Jána Petráša a Mgr. Bibiány Petrášovej, Prievidza, o nájom
pozemku

číslo: 257/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Mareka Šima, Nedožery – Brezany, o vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Mareka Šima, Nedožeray – Brezany, o vysporiadanie vlastníckych
vzťahov k nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza

číslo: 258/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Z- PLUS, s. r. o., Prievidza, o súhlas k zápisu geometrického plánu
– zameranie skladov v k. ú. Prievidza a o zrušenie predkupného práva
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Z – PLUS, s. r. o., Prievidza, o súhlas k zápisu
geometrického plánu – zameranie skladov v k. ú. Prievidza a o zrušenie predkupného
práva

číslo: 259/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
materiál „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza“
a „Doplnok č. 3 k VZN 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny“
II.
odporúča MsZ
schváliť materiál „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Prievidza“ a „Doplnok č. 3 k VZN 37/1996 o územnom pláne centrálnej mestskej zóny“

6

číslo: 260/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
Informáciu o výstupoch zo zasadnutia Komisie pre riešenie krízovej situácie svahových deformácií (zosuvov) v Hradci a Veľkej Lehôtke so základnými témami:
jestvujúci systém odvodnenia územia
opatrenia vykonané Mestom Prievidza v oblasti rekonštrukcie kanalizačnej siete
v časti Veľká Lehôtka
pokračovanie investičných akcií MŽP SR
koncepcia odkanalizovania miestnych častí Prievidze
II.
odporúča MsZ
na prerokovanie Informáciu o výstupoch zo zasadnutia Komisie pre riešenie krízovej
situácie – svahových deformácií (zosuvov) v Hradci a Veľkej Lehôtke:
jestvujúci systém odvodnenia územia
opatrenia vykonané Mestom Prievidza v oblasti rekonštrukcie kanalizačnej siete
v časti Veľká Lehôtka
pokračovanie investičných akcií MŽP SR
koncepcia odkanalizovania miestnych častí Prievidze

Rôzne:
číslo: 261/10/2017
komisia
I.
berie na vedomie
návrh
na
vypracovanie
dokumentu
„Passport
miestnych
komunikácií
a dopravného značenia mesta Prievidza“ odborne oprávnenou osobou
II.
odporúča
prehodnotiť a znovu schváliť 40 tisíc eur na vypracovanie dokumentu „Passport
miestnych komunikácií a dopravného značenia mesta Prievidza“ odborne oprávnenou
osobou

Záver:
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil
zasadnutie za ukončené.

Zapísala: Mgr. Zuzana Slavejková

Ing. Jozef Polerecký
predseda komisie
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