
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 06. 08. 2018 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza  od 8.30 h. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Ing. Marián Bielický  

                Ing. Erika Vašková 

                Ing. arch. Miroslav Kontriš 

                JUDr. Eva Privitzerová 

                JUDr. Ing. Silvia Motúsová 

                Ľubica Burešová 

 

  Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu 

a životného prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie. 

 

Návrh programu: 

202/08/2018 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového 
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie  1-6/2018 

203/08/2018 Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018   

204/08/2018 Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovanie sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ: ZAHUSTENIE TS,  
ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“ 

205/08/2018 DSI DATA s. r. o., Námestovo, žiadosť o zmenu geometrického plánu IS k stavbe 
„Fith Prievidza sekcie A, B, C“     

206/08/2018 DSI DATA, s. r. o., Námestovo, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť 
o prehodnotenie zmluvnej pokuty 

207/08/2018 Peter Vrták, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS, právo prechodu 
a prejazdu 

208/08/2018 Rastislav Lukáč s manželkou, Prievidza, žiadosť o zámenu pozemkov 

209/08/2018 Renáta Kotlárová, Prievidza,  informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní 
voči výpovedi 

210/08/2018 Akzent BigBoard, a. s., Bratislava, žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými 
plochami 

211/08/2018 Radomír Ondrášek, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku pod garážou na Sadovej 
ulici 

212/08/2018 ARTON, s. r. o., Žilina, žiadosť o nájom pozemkov pod reklamnými plochami 

213/08/2018 DAVPEK, s. r. o., Kanianka, žiadosť o splátkový kalendár a prísl. 
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214/08/2018 Meštiansky dom, Prievidza, žiadosť o MPV pozemkov 

215/08/2018 Peter Mokrý, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov 

216/08/2018 Eduard Richter a Janka Richterová, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov 

217/08/2018 Mgr. Denisa Pinterová, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

218/08/2018 Róbert Dadík – Termont, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

21908/2018 M-KOVO, s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku 

220/08/2018 Jozef Meliško, Prievidza, žiadosť o zámenu pozemkov 

221/08/2018 Ing. Branislav Páleník, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

222/08/2018 Maroš Koša, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov 

Rôzne: 
223/08/2018 Mestská rada Mesta Prievidza, žiada zaoberať sa podnetom členov MsR – Heleny 

Dadíkovej a JUDr. Martina Lukačoviča na zjednosmernenie Ul. Š. Králika 
v Prievidzi  

224/08/2018 Michal Dobiáš, Prievidza, požiadavka, aby na pešej zóne parkoviska na cintoríne 
do kvetináčov boli zasadené stromy a aby chodník pre peších bol oddelený 
pomocou cestných zábran a nie len červenými dlaždicami 

Uznesenie  
číslo: 202/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového 
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie  1-6/2018 

II. Odporúča MsZ 
schváliť Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie  1-6/2018, bez pripomienok 
 

číslo: 203/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018   

II. Odporúča MsZ 
schváliť Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku, 
bez pripomienok 

 
číslo: 204/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovanie sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ: ZAHUSTENIE TS,  
ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“ 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovanie sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „10690 – PRIEVIDZA – TRAŤOVÁ: ZAHUSTENIE TS,  
ROZVODY NNK, REKONŠTRUKCIA NNS“ 
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číslo:205/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., Námestovo, o zmenu geometrického plánu IS 
k stavbe „Fith Prievidza sekcie A, B, C“     

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., Námestovo, o zmenu geometrického 
plánu IS k stavbe „Fith Prievidza sekcie A, B, C“     
 

číslo: 206/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť DSI DATA, s. r. o., Námestovo a Slovak Telekom, a. s., Bratislava,  
o prehodnotenie zmluvnej pokuty 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť DSI DATA, s. r. o., Námestovo a Slovak Telekom, a. s., Bratislava,  
o prehodnotenie zmluvnej pokuty 
 

číslo: 207/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Petra Vrtáka, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS, právo 
prechodu a prejazdu 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Vrtáka, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS, právo 
prechodu a prejazdu 
 
 

číslo: 208/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Rastislava Lukáča s manželkou, Prievidza, o zámenu pozemkov 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Rastislava Lukáča s manželkou, Prievidza, o zámenu pozemkov 
 
 

číslo: 209/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
Informáciu Renáty Kotlárovej, Prievidza,  informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní 
voči výpovedi 

II. Odporúča MsZ 
Informáciu Renáty Kotlárovej, Prievidza,  informácia o výpovedi nájmu a o odvolaní 
voči výpovedi 
 
 

číslo: 210/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti  Akzent BigBoard, a. s., Bratislava, o nájom pozemkov 
pod reklamnými plochami 

II. odporúča MsZ 
schváliť  žiadosť spoločnosti  Akzent BigBoard, a. s., Bratislava, o nájom pozemkov 
pod reklamnými plochami 
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číslo: 211/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Radomíra Ondrášeka, Prievidza, o kúpu pozemku pod garážou na Sadovej 
ulici v Prievidzi 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Radomíra Ondrášeka, Prievidza, o kúpu pozemku pod garážou 
na Sadovej ulici v Prievidzi 
 

číslo: 212/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti  ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom pozemkov pod reklamnými 
plochami 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti  ARTON, s. r. o., Žilina, o nájom pozemkov 
pod reklamnými plochami  

III. odporúča MsZ 
schváliť prenájom pozemkov pre spoločnosť ARTON, s. r. o., Žilina, pod reklamnými 
plochami  v zmysle vyjadrenia architekta mesta 
 
 

číslo: 213/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti DAVPEK, s. r. o., Kanianka, o splátkový kalendár a prísl. 

II. Odporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti DAVPEK, s. r. o., Kanianka, o splátkový kalendár 
a prísl., v zmysle vyjadrenia VVO 
 

číslo: 214/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
návrh mesta Prievidza na majetkoprávne vyporiadanie pozemku – C KN parc. 
č. 2118/2, k. ú. Prievidza nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi 

II. odporúča MsZ 
návrh mesta Prievidza na majetkoprávne vyporiadanie pozemku C KN parc. 
č. 2118/2, k. ú. Prievidza, za Meštianskym domom, formou zámeny (vypracovať 
statický posudok stavby nachádzajúcej sa na tomto pozemku) 
 
 

číslo: 215/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Petra Mokrého, Prievidza, o kúpu pozemkov 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Mokrého, Prievidza, o kúpu pozemkov 
 
 

číslo: 216/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť  Eduarda Richtera a Janky Richterovej, Prievidza, o kúpu pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Eduarda Richtera a Janky Richterovej, Prievidza, o kúpu pozemkov 
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číslo:217/08/2018  
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Mgr. Denisy Pinterovej, Prievidza, o kúpu pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Mgr. Denisy Pinterovej, Prievidza, o kúpu pozemku, bez poplatku za 
spätný nájom 
 
 

číslo:218/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť  Róberta Dadíka – Termont, Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Róberta Dadíka – Termont, Prievidza, o kúpu časti pozemku 
 
 

číslo:219/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti M-KOVO, s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť spoločnosti M-KOVO, s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku 
 
 

číslo: 220/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť  Jozefa Melišku, Prievidza, o zámenu pozemkov 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť  Jozefa Melišku, Prievidza, o zámenu pozemkov 
 
 

číslo:221/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť Ing. Branislava Páleníka, Prievidza, o kúpu pozemku 

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Ing. Branislava Páleníka, Prievidza, o kúpu pozemku, 

za cenu 20,-€/m2 

 
 

číslo: 222/08/2018 
komisia 

I. Berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Peter Franko, s. r. o., Prievidza, o kúpu objektu a pozemku 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadateľa Peter Franko, s. r. o., Prievidza, o kúpu objektu a pozemku 

III. odporúča MsZ 
odpredaj objektu formou OVS, účel predaja v zmysle platnej  územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Prievidza 
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Rôzne: 
 

číslo: 223/08/2018 
komisia  

I. Berie na vedomie  
žiadosť  Mestskej rady Mesta Prievidza, zaoberať sa podnetom členov MsR - Heleny 
Dadíkovej a JUDr. Martina Lukačoviča na zjednosmernenie Ul. Š. Králika v Prievidzi  

II. žiada 
predložiť návrh - projekt riešenia zjednosmernenia Ul. Š. Králika v Prievidzi  
 
 

číslo: 224/08/2016            
komisia 

I. Berie na vedomie 
požiadavku p. Michala Dobiáša, Prievidza, ktorý navrhol, aby na pešej zóne 
parkoviska na cintoríne do kvetináčov boli zasadené stromy a aby chodník 
pre peších bol oddelený pomocou cestných zábran a nie len červenými dlaždicami 

II. Odkladá  
na prejednanie po obhliadke, na budúcom zasadnutí komisie, 
 
 
 

 
 
 

 

 
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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