Zoznam uznesení FaMK
zo dňa 13. 03. 2018
od 61 - 90

61. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
62. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ
v meste Prievidza
63. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
64. Požiadavka Horského komposesorátu Pozemkového spoločenstva Prievidza, na
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu
mesta
65. Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly
66. Odsúhlasenie žiadosti o úpravu cestovných poriadkov MHD
67. Ing. Peter Pekár, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu
68. Facehome, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
vjazdu motorovými vozidlami
69. Ing. Peter Kiaba, Nováky – súhlas za účelom práva prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej plochy
70. Peter a Jana Bebjakoví, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu zo
zatrávňovačov
71. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie VB – osadenie nových NN
podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe 4979Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu
72. Ľudovít Petrík, Prievidza a JA-ZA CAR WASH, s.r.o., Bánovce nad Bebravou – žiadosť
o zriadenie VB – právo umiestnenia stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza,
Mliekárenska ulica“ – SO 03 Komunikácia
- súhlas s vybudovaním pripájacieho a odbočovacieho pruhu
- súhlas s premiestnením časti existujúceho chodníka na časti pozemkov žiadateľov –
stavebníkov
- súhlas s premiestnením VO s príslušenstvom na novovybudovaný chodník
- návrh odovzdať vybudované komunikácie do majetku mesta Prievidza
- návrh na zriadenie bezodplatného VB v prospech mesta Prievidza
73. Jaroslav Šimko a spol., Prievidza – žiadosť o rozšírenie VB
74. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu
a informácia o pracovnom stretnutí vo veci budovania prístupovej komunikácie
75. Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o kúpu časti pozemkov
76. Okresné správcovské bytové družstvo, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
77. Ing. Karol Bley, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
78. Renáta Kotlárová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku pod stánkom a pod
terasou, prechod nájmu
79. RIKU, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
80. Zuzana Kutáleková, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
81. Jozef Polkoráb, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
82. Ing. Martina Dojčinovičová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
83. ISPA, s.r.o., pobočka Banská Bystrica – žiadosť o nájom časti pozemku
84. Lukáš Brida, Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku
85. QEX, a. s. Trenčín – žiadosť o nájom časti pozemkov

86. ARTON, s.r.o., Žilina – žiadosť o nájom časti pozemku
87. Jaroslav Štrbík, Alfa Trading, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov
88. Michal Ďurina, Prievidza – žiadosť o odkúpenie, resp. nájom časti pozemkov
89. LIDL Slovenská republika, v.o.s. – žiadosť na udelenie súhlasu na účel vydania
povolenia na stavbu detského ihriska
90. Spoločnosť O TRADE, s.r.o. – žiadosť o povolenie splátok po ukončení Nájomnej
zmluvy

číslo: 61/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

číslo: 62/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ
v meste Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody
pre ZŠ v meste Prievidza

číslo: 63/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

číslo: 64/2018
komisia
I.
berie na vedomie

Požiadavku Horského komposesorátu Pozemkového spoločenstva Prievidza, na
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu
mesta
II.
odporúča
schválenie požiadavky Horského komposesorátu Pozemkového spoločenstva
Prievidza, na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v uvedenom rozsahu
podmieniť predbežným odsúhlasením zámeru vlastníkmi priľahlých nehnuteľností
a pozemkov (Dubová ul. a Ul. Na Karasiny), ktoré bude iniciované poslancami
príslušného VVO

číslo: 65/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Požiadavku na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly, žiadateľa
Marcela Krajčíka, Ulica energetikov 206/6, Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť požiadavku na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-Z Necpaly v uvedenom
rozsahu, s podielom financovania obstarania týchto zmien a doplnkov od žiadateľa len
v alikvotnej časti primeranej plošnému podielu žiadateľa k celkovej výmere riešenej
plochy

číslo: 66/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Žiadosť spol. SAD Prievidza a. s. na úpravu cestovného poriadku liniek MHD, ktoré sú
navrhnuté v nasledovnom rozsahu:
1. Požiadavka spoločnosti BROSE na úpravu cestovného poriadku liniek MHD
zlúčením liniek č. 11 a 40 do novej linky č. 05 so súčasnou úpravou trasovania
a vytvorenie novej linky č. 55 s celkovým predpokladaným ročným nárastom 50 000
tarifných km (finančné náklady mesta cca 71 000 €), v zmysle návrhu spoločnosti
SAD a. s. Prievidza
2. Požiadavka spoločnosti RUBIG SK na predĺženie trás liniek vedených k spoločnosti
BROSE s potrebou priestorového riešenia novej autobusovej zastávky, v zmysle
návrhu spoločnosti SAD a.s. Prievidza
3. Požiadavka spoločnosti HBP Prievidza a. s. na úpravu trás liniek MHD zrušením
liniek č. 14 a 16 a redukciou spojov na linke č. 12, so súčasnou vyvolanou úpravou
cestovného poriadku pre linky č. 4 a 10, v zmysle návrhu spoločnosti SAD a. s.
Prievidza
K bodu 1:
II.
neodporúča MsZ
schváliť požiadavku spoločnosti BROSE na úpravu cestovného poriadku liniek MHD
vzhľadom na prebiehajúce verejnej obstarávanie
III.

odporúča MsZ
vybudovanie prepojenia medzi sídliskom Kolotoč a firmou Brose s tým, že v danom
prípade by mesto nemalo finančné náklady z titulu zmeny kilometrov
K bodu 2:
II.
neodporúča MsZ
schváliť požiadavku spoločnosti RUBIG SK na predĺženie trás liniek vedených
k spoločnosti BROSE s ohľadom na priestorovú nemožnosť riešenia autobusovej
zastávky
K bodu 3:
II.
odporúča MsZ
schváliť požiadavku spoločnosti HBP Prievidza a. s. na úpravu trás liniek MHD
zrušením liniek č. 14 a 16 a redukciou spojov na linke č. 12, so súčasnou vyvolanou
úpravou cestovného poriadku pre linky č. 4 a 10, v zmysle návrhu spoločnosti SAD a.
s. Prievidza

číslo: 67/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Pekára, trvalý pobyt Gazdovská 10/16, Prievidza, o zriadenie VB –
právo prechodu pešo z pozemku vo vlastníctve mesta parcela reg. CKN č. 5511/28
v rozsahu 6,3 m2 k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 5587 ( prechádza cez
parcelu C KN 5582/1 – vo vlastníctve urbáru, s ktorou má uzavretú nájomnú zmluvu).
Ide o vybudovanie spevnenej štrkovej plochy pre peších v šírke 1,2 m a dĺžke 5 m
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Petra Pekára, Prievidza o zriadenie VB – právo prechodu pešo
z pozemku vo vlastníctve mesta parcela reg. CKN č. 5511/28 v rozsahu 6,3 m2
k novostavbe rodinného domu na parcele C KN 5587
III.
odporúča MsZ
schváliť odpredaj predmetnej časti pozemku za cenu 20 €/m2

číslo: 68/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Facehome, s.r.o., so sídlom Golfová 37, Prievidza o zriadenie VB – právo
uloženia IS ku rodinným domom - NN prípojky v dĺžke 33 m a prípojky plynu v dĺžke
9,5 m v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV Prievidza“. Na pozemkoch parc. č.
528/29 a 528/218 je plánovaná výstavba 7 rodinných domov. Zároveň žiadateľ požiadal
o zriadenie vecného bremena právo vjazdu motorovými vozidlami z Riečenej ulice ( t.j.
z parc. č. 561/2) ako budúce možné napojenie na pozemok parc. č. 528/28 a zároveň
bude do budúcna riešené napojenie na pozemok 528/54 a právo vjazdu motorovými
vozidlami

II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. Facehome, s.r.o., Prievidza o zriadenie VB – právo uloženia IS
a právo vjazdu motorovými vozidlami
III.
žiada
od žiadateľa predložiť:
91. komplexné riešenie dopravnej situácie v lokalite Riečna ul., vrátane napojenia vjazdov
7 rodinných domov na Riečnu ulicu, či bude mať každý rodinný dom samostatný vjazd,
alebo bude iné riešenie;
92. napojenie výjazdu vozidiel z plánovaných cca 70 rodinných domov na Riečnu ulicu

číslo: 69/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt M. R. Štefánika 117/15, Nováky o súhlas za
účelom práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom a vybudovanie
spevnenej plochy na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C
KN č. 5400/42, v k. ú. Prievidza, vo výmere 20 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľa,
parcela registra C KN č. 5400/63, a to k plánovanému rodinnému domu
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt M. R. Štefánika 117/15, Nováky o súhlas
za účelom práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom a vybudovanie
spevnenej plochy na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza
III.
odporúča,
aby bol Ing. Petrovi Kiabovi, trvalý pobyt M. R. Štefánika 117/15, Nováky, ponúknutý
predaj pozemku v celej šírke jeho pozemku, a to za cenu v zmysle platných Zásad

číslo: 70/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Petra a Jany Bebjakových, trvalý pobyt Urbárska 948/24, Prievidza –
o zriadenie VB – právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie
súhlasu na vybudovanie prístupu zo zatrávňovačov, v k. ú. Prievidza, na časti pozemku
vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 3029/1. Predpokladaný rozsah
VB je 5x2 m.
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Petra a Jany Bebjakových, trvalý pobyt Urbárska 948/24, Prievidza –
o zriadenie VB – právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie
súhlasu na vybudovanie prístupu zo zatrávňovačov
III.
odporúča
schváliť odpredaj pozemku po celej šírke pozemku vo vlastníctve žiadateľa

číslo: 71/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina o zriadenie VB – osadenie nových NN
podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe 4979Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu. Technický návrh bol schválený MsZ
uznesením č. 6/18 zo dňa 5.2.2018. V rámci stavby budú vykonané stavebné úpravy
jestvujúceho NN vedenia v jestvujúcej trase na Bojnickej ceste, Ul. Za depom, Ul. Ľ.
Štúra a Ul. A. Sládkoviča. V nových trasách bude stavba zasahovať na pozemky v k.
ú. Prievidza, na časti pozemkov:
93. parcela registra C KN č. 3796/4,1184/53,3676/1,3672,3670/7,3670/3,3670/1 a parcela
registra E KN č. 3563,3551/1,3551/6 (PB č. 4- č. 8)
94. parcela registra C KN č. 1153/3,1154/2,1156/2 a parcela registra E KN č. 3546 (PB č.
9- č. 11)
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina o zriadenie VB – osadenie nových
NN podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe
4979-Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu

číslo: 72/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Žarnova 859/4, Prievidza a spol. JA-ZA CAR
WASH, s.r.o., so sídlom Trenčianska cesta 1821/2B, Bánovce nad Bebravou
o zriadenie VB – právo umiestnenia stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza,
Mliekárenska ulica“ – SO 03 Komunikácia
95. súhlas s vybudovaním pripájacieho a odbočovacieho pruhu
96. súhlas s premiestnením časti existujúceho chodníka na časti pozemkov žiadateľov –
stavebníkov
97. súhlas s premiestnením VO s príslušenstvom na novovybudovaný chodník
98. návrh odovzdať vybudované komunikácie do majetku mesta Prievidza
99. návrh na zriadenie bezodplatného VB v prospech mesta Prievidza
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Žarnova 859/4, Prievidza a spol. JA-ZA
CAR WASH, s.r.o., so sídlom Trenčianska cesta 1821/2B, Bánovce nad Bebravou
o zriadenie VB – právo umiestnenia stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza,
Mliekárenska ulica“ – SO 03 Komunikácia
III.
odporúča
od žiadateľov doplniť informáciu, k akému prebiehajúcemu stavebnému konaniu
žiadajú vecné bremeno?

číslo: 73/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Šimka, trvalý pobyt Ul. J. Fándlyho 751/7, Prievidza, zástupcu
Združenia vlastníkov podľa Zmluvy o združení zo dňa 28. 03. 2011 v znení dodatkov,
o zriadenie vecného bremena na inžinierske siete. Po vypracovaní návrhu zmluvy bol
zistený nesúlad medzi schváleným uznesením MsZ č. 272/15 zo dňa 25. 09. 2012
a uzatvorenou Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení VB zo dňa 30. 01. 2013.
V uznesení nie je schválené zriadenie VB v prospech vlastníkov 2 pozemkov parc. č.
5400/25 a 5400/102.
II.
odporúča MsZ
schváliť rozšírenie VB na 2 pozemky – parcela číslo 5400/25 a 5400/102 Dodatkom ku
zmluve;
III.
do rokovania MsR doložiť informáciu:
- aké boli podnety obyvateľov, ktorí sú vlastníkmi priľahlých nehnuteľností, vo veci
obavy prípadných zosuvov pôdy z rokov 2011- 2015 v súvislosti s výstavbou v parku
Prepadliská;
- doplniť stanovisko z územno-plánovacej dokumentácie mesta

číslo: 74/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty č. 39, o zriadenie VB – právo
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami po časti pozemkov vo vlastníctve mesta
Prievidza a vybudovanie prístupovej komunikácie na časti pozemkov mesta parcela
registra C KN č. 3860/1, s výmerou 1 485 m2 a parcela registra C KN č. 3888/5,
s výmerou 358 m2 odčlenenej GP č. 288/2017 z pozemku parcela č. 3888/1.Ide
o lokalitu Bojnická cesta – areál bývalej MŠ na Ul. Závodníka. P. Vidová doložila
informáciu o pracovnom stretnutí vo veci budovania prístupovej komunikácie
II.
odporúča MsZ
schváliť Ing. Jane Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty č. 39, zriadenie VB – právo
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami po časti pozemkov vo vlastníctve mesta
Prievidza a dať súhlas k budovaniu prístupovej komunikácie

číslo: 75/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty č. 39, o kúpu nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, pozemky, časť parcely registra C KN č. 3888/1, zastavané plochy a nádvoria
a časť parcely registra C KN č. 3860/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu
výmery 435 m2, na účel zriadenia prístupovej cesty k budúcim dvom novým stavbám
rodinných domov

II.
odporúča MsZ
schváliť Ing. Jane Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty č. 39, prevod nehnuteľností v k.
ú. Prievidza, pozemky, časť parcely registra C KN č. 3888/1, zastavané plochy
a nádvoria a časť parcely registra C KN č. 3860/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu
v rozsahu výmery 435 m2 , podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,
pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, na účel zriadenia prístupovej cesty k budúcim
dvom novým stavbám rodinných domov, a to za cenu 1€/m2, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, s podmienkou, že vybudované a skolaudované spevnené
komunikácie s betónovým alebo asfaltovým povrchom odovzdá do majetku mesta
žiadateľ - kupujúci. Do uznesenia MsZ je potrebné zakomponovať všetky podmienky
v zmysle uzn. MsZ č. 101/18 zo dňa 26. 02. 2018
K uzneseniu č. 74 a 75 komisia navrhuje, aby si žiadateľka vybrala z 2 alternatív:
1) zriadenie vecného bremena podľa schváleného projektu dopravným inžinierom,
alebo
2) odpredaj pozemku, pričom do návrhu uznesenia MsZ je potrebné zakomponovať
všetky podmienky v zmysle uzn. MsZ č 101/18 zo dňa 26. 02. 2018

číslo: 76/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Okresného správcovského bytového družstva Prievidza, so sídlom Ul.
stavbárov č. 6, Prievidza, o zámenu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, časti
parciel registra C KN č. 2328/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 517 m2 a č.
2329/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 712 m2, pozemky vo vlastníctve
žiadateľa vedené na liste vlastníctva č. 303, za pozemok časti parcely registra C KN č.
2547/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 271 m2 vo vlastníctve mesta, vedený
na liste vlastníctva č. 1, na účel vybudovania parkovacích miest. Žiadateľ navrhuje
zámenu pozemkov s plochami rovnakej výmery ( 93,45 m2), aby nedošlo
k znevýhodneniu ani jednej zo zúčastnených strán. Zároveň žiadateľ, aby mohol po
celej dĺžke budovy v jeho vlastníctve na Ul. stavbárov, vybudovať parkovacie miesta,
vykoná prekládku jestvujúceho chodníka
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Okresného správcovského bytového družstva, Prievidza, o zámenu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza

číslo: 77/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Karola Bleya, trvalý pobyt Ul. Š. Králika č. 1/8, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku, časť parcely registra C KN č. 189/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 18,5 m2, na účel spevnenia trávnatej
plochy pri garáži a obmurovanie garáže súpisné číslo. II.1403 vo vlastníctve žiadateľa,
nachádzajúcej sa na Sadovej ulici

II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Karola Bleya, trvalý pobyt Ul. Š. Králika č. 1/8, Prievidza, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza

číslo: 78/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Renáty Kotlárovej, trvalý pobyt Ciglianska 6/A/2 Prievidza, o nájom časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2059/1, v rozsahu výmery 5 m2 pod
stánkom a 15 m 2 na zriadenie letnej terasy. Ide o prechod nájmu po dcére Zlatici
Kotlárovej
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Renáty Kotlárovej, Prievidza, o nájom časti pozemku pod stánkom
a pod terasou, s podmienkou zaplatenia prvej splátky pred podpisom nájomnej zmluvy

číslo: 79/2018
komisia
I.
berie na vedomie
ponuku spol. RIKU s.r.o., so sídlom Cesta Vl. Clementisa 24, Prievidza, na spoluprácu
pri výstavbe hromadných garáží, kde by mesto Prievidza odpredalo za obojstranne
prijateľnú cenu časť pozemku parcela registra CKN č. 6652/1, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 665 m2, CKN č. 5036/1, ostatné plochy v rozsahu výmery
1577 m2, na účel výstavby hromadných garáží.
II.
neodporúča MsZ
schváliť ponuku spol. RIKU s.r.o., so sídlom Cesta Vl. Clementisa 24, Prievidza, na
spoluprácu pri výstavbe hromadných garáží

číslo: 80/2018
komisia
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Zuzany Kutálekovej, trvalý pobyt Družby 70/12, Prievidza, o nájom časti
pozemku parcela registra CKN č. 2221/1 v rozsahu výmery 16 m2, na účel
prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou žiadateľky, so
záberom pozemku počas celého roka
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Zuzany Kutálekovej, trvalý pobyt Družby 70/12, Prievidza, o nájom
časti pozemku, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred
prevádzkou žiadateľky, so záberom pozemku počas celého roka, v zmysle
Regulatívov letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v CMZ v
Prievidzi

číslo: 81/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 2122/1
v rozsahu výmery 25 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, na účel predaja
pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, a to v termíne
od 01.12.2018 do 01.01.2019 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné
náklady
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul.
1338/13, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel predaja pečených gaštanov,
vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, a to v termíne od 01.12.2018 do
01.01.2019 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady, za
podmienky zjednotenia vizuálu stánku a vonkajšieho sedenia s ostatnými stánkami

číslo: 82/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martiny Dojčinovičovej, trvalý pobyt Malookružná 4/2, Prievidza, o nájom
časti pozemkov parcela registra CKN č. 2238/1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 55 m2, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred
prevádzkou žiadateľky, so záberom pozemku počas celého roka
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Martiny Dojčinovičovej, trvalý pobyt Malookružná 4/2, Prievidza,
o nájom časti pozemkov, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred
prevádzkou žiadateľky, so záberom pozemku počas celého roka, v zmysle Regulatívov
letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v CMZ v Prievidzi

číslo: 83/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. ISPA s.r.o., so sídlom Pobočka ISPA, ul. ČSA 23, Banská Bystrica,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
6628/40, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej sú umiestnené 2 jednostranné
billboardy, každý s výlepovou reklamnou plochou o rozm. 5,1 x 2,4 m, nachádzajúce
sa v areáli Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. ISPA, s.r.o., so sídlom Pobočka ISPA, ul. ČSA 23, Banská
Bystrica, o nájom časti pozemku

III.
odporúča MsZ,
aby ušlé príjmy z neobnovených zmlúv z reklamy boli jednotlivým školám
kompenzované

číslo: 84/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Lukáša Bridu, trvalý pobyt Šulekova 25/3, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 11-3721/1, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2 , na účel umiestnenia stánku s využitím na
predaj zmrzliny
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Lukáša Bridu, trvalý pobyt Šulekova 25/3, Prievidza, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj
zmrzliny

číslo: 85/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. QEX, a. s. Trenčín, so sídlom Brnianska 1, Trenčín, o nájom časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, Pribinovo nám., parcela číslo 2121- jedno reklamné
zariadenie, Nábrežná ulica, parcela číslo 3976/18 – jedno reklamné zariadenie a Ul.
M. Mišíka, parcela číslo 1936/3 - dve reklamné zariadenia
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. QEX, a. s. Trenčín, so sídlom Brnianska 1, Trenčín, o nájom časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, Nábrežná ulica, parcela číslo 3976/18 – jedno reklamné
zariadenie
III.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. QEX, a. s. Trenčín, so sídlom Brnianska 1, Trenčín, o nájom časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, Pribinovo nám., parcela číslo 2121- jedno reklamné
zariadenie, Ul. M. Mišíka, parcela číslo 1936/3 - dve reklamné zariadenia

číslo: 86/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ulici za depom parcela registra C KN č. 3670/2 v
rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve
žiadateľa
II.
neodporúča MsZ

schváliť žiadosť spol. ARTON, s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo
vlastníctve žiadateľa

číslo: 87/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská
ulica 10/6, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Necpalskej
ceste, Nábrežnej ulici, Nábreží sv. Metoda, Ul. A. Hlinku, Staničnej ul., Nábreží sv.
Cyrila, Ul. Ľ. Ondrejova, parcela registra CKN 5172/8, parcela registra CKN 4861/1,
parcela registra CKN 4857/4, parcela registra CKN 3976/18, parcela registra CKN
4860/1, parcela registra CKN 3983/2, parcela registra EKN 9-1944, parcela registra
EKN 3493, parcela registra CKN 2374/8, parcela registra EKN 3983/2, parcela registra
CKN 3264/4, parcela registra CKN 1859/1, parcela registra CKN 1963/2, parcela
registra EKN 1-741, parcela registra CKN 4997/12, parcela registra CKN 5082/54,
parcela registra CKN 4860/1, CKN 3976/35 spolu v rozsahu výmery 87 m2, na ktorých
sú umiestnené reklamné pútače vo vlastníctve žiadateľa
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza,
Gazdovská ulica 10/6, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, na ktorých sú
umiestnené reklamné pútače vo vlastníctve žiadateľa
číslo: 88/2018
komisia
I.
berie na vedomie
opätovnú výzvu Michala Ďurinu, trvalý pobyt Pod Hrádkom 934/56, Prievidza,
na odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra CKN č. 1871/6
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 514 m2, CKN č. 1871/12 zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 2217 m2, CKN č. 1871/13, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2128 m2, CKN č. 1871/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 285 m2
a CKN č. 1871/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 81 m2, v jeho vlastníctve,
ktoré sú zastavané miestnou komunikáciou a chodníkmi, t. j. inžinierskymi stavbami,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza
II.
neodporúča MsZ
schváliť opätovnú výzvu Michala Ďurinu, trvalý pobyt Pod Hrádkom 934/56, Prievidza,
na odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemky parcela registra CKN č. 1871/6
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 514 m2, CKN č. 1871/12 zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 2217 m2, CKN č. 1871/13, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2128 m2, CKN č. 1871/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 285 m2
a CKN č. 1871/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 81 m2, v jeho vlastníctve,
ktoré sú zastavané miestnou komunikáciou a chodníkmi, t. j. inžinierskymi stavbami,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza

číslo: 89/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. LIDL Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, Bratislava, o
udelenie súhlasu s výstavbou detského ihriska na Ul. M. Mišíka
II.
odporúča MsZ
udeliť súhlas spol. LIDL Slovenská republika v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E,
Bratislava, s výstavbou detského ihriska na Ul. M. Mišíka

číslo: 90/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti O TRADE, s.r.o. so sídlom Cesta poľnohospodárov 789/8,
Prievidza o povolenie splátok po ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2002 v znení jej
Dodatkov č. 1-9. Predmetom nájmu boli nebytové priestory nachádzajúce sa vo dvore
Mestského domu na Rastislavovej ulici č. 9, na prízemí s podlahovou plochou 70 m2
a časť pivničných priestorov Mestského domu s podlahovou plochou 25 m2, v celkovej
výmere 95 m2. Ako účel nájmu bolo dohodnuté prevádzkovania internetovej kaviarne.
Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú. Výpoveďou nájomcu zo dňa
30.11.2017 bol zmluvný vzťah ukončený dňom 28.02.2018. Majetkové oddelenie
Mestského úradu v Prievidzi odstúpilo právnej kancelárii na vymáhanie zameškané
nájomné za III. a IV. štvrťrok 2017, úroky z omeškania vo výške 25,97 €, nájomné za
mesiace január a február 2018 vo výške 728,06 €, spolu 3222,03 €. Majetkové
oddelenie vyčíslilo aj nezaplatené energie za rok 2017 vo výške 905,44 € a energie za
mesiace január a február 2018 vo výške 304,75 €, spolu 1210,19 €. Spolu predstavuje
celková výška pohľadávky mesta Prievidza voči dlžníkovi O TRADE, s.r.o. sumu
4432,22 €. Spoločnosť O TRADE, s.r.o. Prievidza žiada o umožnenie splatiť svoj
záväzok voči mestu Prievidza formou splátok po dobu splatenia 10 mesiacov.
II.
odporúča MsZ
schváliť spoločnosti O TRADE, s.r.o. so sídlom Cesta poľnohospodárov 789/8,
Prievidza splatiť záväzok voči mestu formou splátkového kalendára po dobu 10
mesiacov, s podmienkou zaplatenia prvej navrhovanej splátky pred podpisom Dohody
o splátkach

Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 15. 03. 2018

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE FINANČNEJ, MAJETKOVEJ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
ZO DŇA 13.03.2018

Začiatok zasadnutia: 08. 00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 12.00 hod.
Prítomní: JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., Katarína Čičmancová, Ing. Branislav Bucák, Ing.
Milan Simušiak, Július Urík, Bc. Viera Ďurčeková, Mgr. Oto Kóňa
Ospravedlnení: Ing. Marián Bielický, JUDr. Martin Lukačovič
Prizvaní:
Mgr. Beáta Révayová, Ing. Štefan Bača, Ong. Roman Veselý, Ing. arch. Miroslav
Kontriš, Ing. Petra Briatková, Bc. Zuzana Henčelová, Ing. Arch. Zuzana Hlinková, p.
Ľubica Burešová

PROGRAM:
61. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
62. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre ZŠ
v meste Prievidza
63. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
64. Požiadavka Horského komposesorátu Pozemkového spoločenstva Prievidza, na
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu
mesta
65. Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly
66. Odsúhlasenie žiadosti o úpravu cestovných poriadkov MHD
67. Ing. Peter Pekár, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu
68. Facehome, s.r.o., Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS a právo
vjazdu motorovými vozidlami
69. Ing. Peter Kiaba, Nováky – súhlas za účelom práva prechodu pešo a prejazdu
motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej plochy
70. Peter a Jana Bebjakoví, Prievidza – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom a udelenie súhlasu na vybudovanie prístupu zo
zatrávňovačov
71. SSE-Distribúcia, a. s. Žilina – žiadosť o zriadenie VB – osadenie nových NN
podperných bodov a zariadenie NN nadzemných distribučných vedení k stavbe
4979-Prievidza-Bojnická – vyvedenie výkonu

72. Ľudovít Petrík, Prievidza a JA-ZA CAR WASH, s.r.o., Bánovce nad Bebravou –
žiadosť o zriadenie VB – právo umiestnenia stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza,
Mliekárenska ulica“ – SO 03 Komunikácia
-súhlas s vybudovaním pripájacieho a odbočovacieho pruhu
-súhlas s premiestnením časti existujúceho chodníka na časti pozemkov žiadateľov
stavebníkov
-súhlas s premiestnením VO s príslušenstvom na novovybudovaný chodník
-návrh odovzdať vybudované komunikácie do majetku mesta Prievidza
-návrh na zriadenie bezodplatného VB v prospech mesta Prievidza
73.Jaroslav Šimko a spol., Prievidza – žiadosť o rozšírenie VB
74.Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o zriadenie VB – právo prechodu a prejazdu
a informácia o pracovnom stretnutí vo veci budovania prístupovej komunikácie
75.Ing. Jana Vidová, Bojnice – žiadosť o kúpu časti pozemkov
76.Okresné správcovské bytové družstvo, Prievidza – žiadosť o zámenu pozemkov
77.Ing. Karol Bley, Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
78.Renáta Kotlárová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku pod stánkom a pod
terasou, prechod nájmu
79.RIKU, s.r.o., Prievidza – žiadosť o kúpu časti pozemku
80.Zuzana Kutáleková, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
81.Jozef Polkoráb, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
82.Ing. Martina Dojčinovičová, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemku
83.ISPA, s.r.o., pobočka Banská Bystrica – žiadosť o nájom časti pozemku
84.Lukáš Brida, Prievidza - žiadosť o nájom časti pozemku
85.QEX, a. s. Trenčín – žiadosť o nájom časti pozemkov
86.ARTON, s.r.o., Žilina – žiadosť o nájom časti pozemku
87.Jaroslav Štrbík, Alfa Trading, Prievidza – žiadosť o nájom časti pozemkov
88.Michal Ďurina, Prievidza – žiadosť o odkúpenie, resp. nájom časti pozemkov
89.LIDL Slovenská republika, v.o.s. – žiadosť na udelenie súhlasu na účel vydania
povolenia na stavbu detského ihriska
90.Spoločnosť O TRADE, s.r.o. – žiadosť o povolenie splátok po ukončení Nájomnej
zmluvy

K bodu 61 bolo prijaté uznesenie č. 61
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 62 bolo prijaté uznesenie č. 62
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 63 bolo prijaté uznesenie č. 63
Hlasovanie: šiesti za
K bodu 64 bolo prijaté uznesenie č. 64
Hlasovanie: piati za
jeden proti
K bodu 65 bolo prijaté uznesenie č. 65
Hlasovanie: šiesti za

K bodu 66 bolo prijaté uznesenie č. 66
Hlasovanie: šiesti za

K bodu 67 bolo prijaté uznesenie č. 67
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 68 bolo prijaté uznesenie č. 68
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 69 bolo prijaté uznesenie č. 69
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 70 bolo prijaté uznesenie č. 70
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 71 bolo prijaté uznesenie č. 71
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 72 bolo prijaté uznesenie č. 72
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 73 bolo prijaté uznesenie č. 73
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 74 bolo prijaté uznesenie č. 74
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 75 bolo prijaté uznesenie č. 75
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 76 bolo prijaté uznesenie č. 76
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 77 bolo prijaté uznesenie č. 77
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 78 bolo prijaté uznesenie č. 78
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 79 bolo prijaté uznesenie č. 79
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 80 bolo prijaté uznesenie č. 80
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 81 bolo prijaté uznesenie č. 81
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 82 bolo prijaté uznesenie č. 82
Hlasovanie: siedmi za

K bodu 83 bolo prijaté uznesenie č. 83
Hlasovanie: piati za
dvaja sa zdržali
K bodu 84 bolo prijaté uznesenie č. 84
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 85 bolo prijaté uznesenie č. 85
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 86 bolo prijaté uznesenie č. 86
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 87 bolo prijaté uznesenie č. 87
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 88 bolo prijaté uznesenie č. 88
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 89 bolo prijaté uznesenie č. 89
Hlasovanie: siedmi za
K bodu 90 bolo prijaté uznesenie č. 90
Hlasovanie: siedmi za

Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Ingrid Vojtková
V Prievidzi, 15. 03 2018

