Uznesenia
zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
zo dňa 11. 06. 2018
konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza od 8.30 h.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní: Mgr. Jana Králová
Mgr. Jana Javorčeková
Ing. Štefan Bača
Ing. Roman Veselý
Ing. Petra Briatková
Ing. Beata Jelačičová
Ing. Mária Halahyjová
Ing. Marián Bielický
Ing. arch. Miroslav Kontriš
Ing. Erika Vašková
JUDr. Eva Privitzerová
Ľubica Burešová
Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, územného plánu
a životného prostredia pri MsZ privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie.

Návrh programu:
163/06/2018 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, CVČ,
školských kluboch detí, školských jedálňach pri MŠ a ZŠ
164/06/2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza 2018 – 2022
165/06/2018 Správa spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
za obdobie 1 – 12/2017
166/06/2018 Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. vrátane technickej vybavenosti
na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi - zámer obstarať kúpou
5. nájomný bytový dom
167/06/2018 Vladislav Píš, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza
168/06/2018 Michal Ďurina, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1481/10
169/06/2018 Michal Ďurina, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1403/12
170/06/2018 Michal Ďurina, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 3264/33

171/06/2018 TSMPD s. r. o., Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS v prospech
mesta Prievidza
172/06/2018 Renáta Kotlárová, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS
(voda + kanalizácia)
173/06/2018 RiverSideProject s. r. o., Prievidza v zast. Ing. Pavel Herda, HePa Consulting,
s. r. o., Bojnice, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová prípojka –
SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu
174/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“
175/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“
176/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Kopanice“
177/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“
178/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“
179/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové Mesto“
180/06/2018 Slovak Telekom, a. s., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“
181/06/2018 Dolphin Group s. r. o., Bratislava, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS – plynová
prípojka
182/06/2018 CALVIN, s. r. o., Malá Čausa, žiadosť o zriadenie VB – uloženie IS a právo
prejazdu motorovým vozidlom
183/06/2018 Ivan Reis, Prievidza, žiadosť o udelenie súhlasu na prechod
184/06/2018 SMMP, s. r. o., Prievidza, návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 509/17
zo dňa 11.12.2017 + návrh nájomnej zmluvy (Ul. Falešníka)
185/06/2018 TO-MY-STAV, s. r. o., Kanianka, žiadosť o súhlas so zmenou vedenia trasy
pre technickú vybavenosť stavby „Výstavba nájomných bytov – 2x12 a inžinierske
siete – Bytový dom 5, gazdovská ulica Prievidza“
186/06/2018 Ing. Peter Vrták, Prievidza, žiadosť o zriadenie VB – IS (voda, plyn, kanalizácia,
elektrika), právo prechodu a prejazdu
187/06/2018 Katarína Géczyová, Banská bystrica, žiadosť o kúpu pozemkov
188/06/2018 Miroslav Brontvaj, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemkov
189/06/2018 NUBIUM, s. r. o., Bratislava, žiadosť o nájom časti pozemkov pod reklamné
zariadenia
190/06/2018 Mesto Prievidza, návrh na vyhlásenie VOS – časť nebytového priestoru v budove
Mestského domu mesta Prievidza – nájom nebytového priestoru
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191/06/2018 Mesto Prievidza, návrh na vyhlásenie VOS – Gazdovská ulica, Prievidza – nájom
pozemkov
192/06/2018 Iveta Sečianska, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku
193/06/2018 Mesto Prievidza, Budova pavilónu „C“ a pozemkov na Ul. S. Chalupku, Prievidza,
návrh na vyhlásenie VOS – prevod
194/06/2018 Ing. Martin a Peter Bugároví, Prievidza, žiadosť o zámenu pozemkov
195/06/2018 WERBEANSTALT, s. r.o., Prievidza, žiadosť o súhlas na prevod pozemku – PP
196/06/2018 BA COM, spol. s r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku
197/06/2018 Michal Jasinský, Prievidza, žiadosť o kúpu časti pozemku
198/06/2018 Mária Bernátová, Opatovce nad Nitrou, žiadosť o kúpu nebytového priestoru
199/06/2018 R. O. P. car s. r. o., Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku
Rôzne:
200/06/2018 Mesto Prievidza – Školský úrad, informácia o zmene člena rady školy – MŠ
P. Benického a ZŠ S. Chalupku v Prievidzi
201/06/2016 p. Ďurčová, Prievidza, žiadosť o zmenu v dopravnom značení v Necpaloch
na uliciach Na Záhumní a Poľná, osadenie dopravného značenia obmedzenia
rýchlosti a „Prejazd zakázaný“
Uznesenie
číslo: 163/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí,
školských jedálňach pri MŠ a ZŠ
II.
odporúča MsZ
schváliť Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, CVČ, školských
kluboch detí, školských jedálňach pri MŠ a ZŠ
číslo: 164/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza 2018 – 2022
II.
odporúča MsZ
schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza 2018 – 2022
číslo: 165/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Správu spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie
1 – 12/2017
II.
odporúča MsZ
schváliť Správu spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za
obdobie 1 – 12/2017
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číslo: 166/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
Kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. vrátane technickej vybavenosti na sídlisku
Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi - zámer obstarať kúpou 5. nájomný bytový dom
II.
odporúča MsZ
schváliť kúpu 5. nájomného bytového domu 2x12 b. j. vrátane technickej vybavenosti
na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi - zámer obstarať kúpou 5. nájomný bytový
dom
číslo: 167/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Vladislava Píša, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Vladislava Píša, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza
číslo: 168/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Michala Ďurinu, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1481/10
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Michala Ďurinu, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1481/10
číslo: 169/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Michala Ďurinu, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1403/12
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Michala Ďurinu, Prievidza, o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1403/12
číslo:170/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Michala Ďurinu, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 3264/33
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť
Michala Ďurinu, Prievidza, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov
územného plánu mesta Prievidza – pozemok v katastrálnom území Prievidza,
parc. č. 3264/33
číslo:171/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť TSMPD s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS v prospech
mesta Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť TSMPD s. r. o., Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS v prospech
mesta Prievidza
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číslo: 172/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Renáty Kotlárovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS (voda + kanalizácia)
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Renáty Kotlárovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo uloženia IS
(voda + kanalizácia)
číslo: 173/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti RiverSideProject s. r. o., Prievidza v zast. Ing. Pavel Herda,
HePa Consulting, s. r. o., Bojnice, o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová
prípojka – SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu
II.
odporúča Msz
schváliť žiadosť spoločnosti RiverSideProject s. r. o., Prievidza v zast. Ing. Pavel Herda,
HePa Consulting, s. r. o., Bojnice, o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová
prípojka – SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu
číslo: 174/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo: 175/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo: 176/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Kopanice“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
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k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Kopanice“, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo:177/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo: 178/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“ s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo: 179/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové Mesto“
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS
k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové Mesto“, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti
číslo: 180/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS k DUR
stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“
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II.

odporúča MsZ
schváliť žiadosť žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, o zriadenie VB –
uloženie IS k DUR stavbe „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“, s podmienkami:
- chodníky upraviť po celej šírke do pôvodného stavu
- rozvodné skrinky umiestňovať na stenu budov alebo plotov
- popod chodníky a cesty pretláčať
- výkop realizovať hlavne v zeleni
- položené káble farebne rozlíšiť, aby bolo jasné, ktorý je ktorej spoločnosti

číslo: 181/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Dolphin Group s. r. o., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie IS – plynová
prípojka
II.
nevyjadruje sa
k žiadosti spoločnosti Dolphin Group s. r. o., Bratislava, o zriadenie VB – uloženie
IS - plynová prípojka
III.
žiada
doplniť žiadosť o statickú dopravu a vyjadrenie OR PZ ODI Prievidza
číslo: 182/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti CALVIN, s. r. o., Malá Čausa, o zriadenie VB – uloženie IS a právo
prejazdu motorovým vozidlom
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti CALVIN, s. r. o., Malá Čausa, o zriadenie VB – uloženie IS
a právo prejazdu motorovým vozidlom
číslo: 183/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ivana Reisa, Prievidza, o udelenie súhlasu na prechod
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ivana Reisa, Prievidza, o udelenie súhlasu na prechod, s podmienkou
údržby a opráv poškodených častí chodníka, bez časového obmedzenia údržby a opráv
číslo: 184/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
informáciu o návrhu SMMP, s. r. o., Prievidza, na zmenu uznesenia MsZ č. 509/17
zo dňa 11.12.2017 a o vypracovanom návrhu nájomnej zmluvy (Ul. Falešníka)
číslo: 185/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV, s. r. o., Kanianka, o súhlas so zmenou vedenia trasy
pre technickú vybavenosť stavby „Výstavba nájomných bytov – 2x12 a inžinierske
siete – Bytový dom 5, gazdovská ulica Prievidza“
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV, s. r. o., Kanianka, o súhlas so zmenou vedenia
trasy pre technickú vybavenosť stavby „Výstavba nájomných bytov – 2x12 a inžinierske
siete – Bytový dom 5, gazdovská ulica Prievidza“
III.
odporúča
schváliť súhlas so zmenou trasy ale trvá na pretlaku
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číslo: 186/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Vrtáka, Prievidza, o zriadenie VB – IS (voda, plyn, kanalizácia, elektrika),
právo prechodu a prejazdu
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Petra Vrtáka, Prievidza, o zriadenie VB – IS (voda, plyn, kanalizácia,
elektrika), právo prechodu a prejazdu
číslo: 187/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Kataríny Géczyovej, Banská Bystrica, o kúpu pozemkov
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Kataríny Géczyovej, Banská Bystrica, o kúpu pozemkov
číslo: 188/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Miroslava Brontvaja, Prievidza, o kúpu pozemkov
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Miroslava Brontvaja, Prievidza, o kúpu pozemkov
číslo: 189/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Bratislava, o nájom časti pozemkov pod reklamné
zariadenia
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti NUBIUM, s. r. o., Bratislava, o nájom časti pozemkov
pod reklamné zariadenia v zmysle vyjadrení architektky mesta Prievidza
číslo: 190/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS – časť nebytového priestoru v budove Mestského
domu mesta Prievidza – nájom nebytového priestoru
II.
odporúča MsZ
schváliť návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS – časť nebytového priestoru v budove
Mestského domu mesta Prievidza – nájom nebytového priestoru
číslo: 191/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS– Gazdovská ulica, Prievidza – nájom pozemkov
II.
odporúča MsZ
schváliť návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS – Gazdovská ulica, Prievidza – nájom
pozemkov
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číslo: 192/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ivety Sečianskej, Prievidza, o kúpu pozemku
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ivety Sečianskej, Prievidza, o kúpu pozemku, za cenu podľa znaleckého
posudku
číslo: 193/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS – prevod - Budova pavilónu „C“ a pozemkov
na Ul. S. Chalupku, Prievidza
II.
odporúča MsZ
schváliť návrh Mesta Prievidza, na vyhlásenie OVS – prevod - Budova pavilónu „C“
a pozemkov na Ul. S. Chalupku, Prievidza
číslo:194/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina a Petra Bugárových, Prievidza, o zámenu pozemkov
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Martina a Petra Bugárových, Prievidza, o zámenu pozemkov,
s podmienkami uvedenými architektkou mesta Prievidza (jednať o výmere celej parcely)
číslo: 195/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti WERBEANSTALT, s. r. o., Prievidza, o súhlas na prevod pozemku – PP
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti WERBEANSTALT, s. r. o., Prievidza, o súhlas na prevod
pozemku – PP
číslo: 196/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti BA COM, spol. s r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti BA COM, spol. s r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemku,
za podmienok uvedených architektka mesta Prievidza (celú výmeru pozemku, nie časť)
číslo: 197/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Michala Jasinského, Prievidza, o kúpu časti pozemku
II.
odporúča MsZ
schváliť žiadosť Michala Jasinského, Prievidza, o kúpu časti pozemku
číslo: 198/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Bernátovej, Opatovce nad Nitrou, o kúpu nebytového priestoru
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Márie Bernátovej, Opatovce nad Nitrou, o kúpu nebytového priestoru
III.
odporúča odpredaj formou OVS
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číslo: 199/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti R. O. P. car s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku
II.
neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spoločnosti R. O. P. car s. r. o., Prievidza, o kúpu pozemku
III.
odporúča odpredaj formou OVS
Rôzne:
číslo: 200/06/2018
komisia
I.
berie na vedomie
informáciu Školského úrad mesta Prievidza, o zmene člena rady školy – MŠ P. Benického
a ZŠ S. Chalupku v Prievidzi
číslo 201/06/2016
komisia
I.
berie na vedomie
žiadosť p. Ďurčovej, Prievidza, o zmenu v dopravnom značení v Necpaloch na uliciach
Na Záhumní a Poľná, osadenie dopravného značenia obmedzenia rýchlosti a „Prejazd
zakázaný“
II.
odporúča
osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“, značenie na spomalenie rýchlosti nie je
opodstatnené

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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