
Uznesenia 

zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

zo dňa 16. 05. 2018 

konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza  od 9.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: Ing. Naďa Prilinská 

                Ing. Lujza Chrvalová 

                Ing. Andrea Nikmonová 

                Ing. Petra Briatková 

                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: 

139/05/2018  Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza 

140/05/2018 Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 

141/05/2018 Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

142/05/2018 Referát ÚP mesta Prievidza – požiadavka na zapracovanie do projektovej    
dokumentácie návrh na zachovanie existujúcej prístupovej komunikácie   

143/05/2018 JUDr. Ctibor Stacha a RnDr. Beata Stachová, Bojnice, žiadosť o zriadenie 
VB - právo vstupu a prejazdu  

144/05/2018 Peter Hianik, Prievidza, žiadosť o predĺženie termínu na doručenie GP a zmenu 
trasy vodovodnej prípojky  

145/05/2018 Richard Pišťánek, Poruba, žiadosť o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová 
prípojka  

146/05/2018 Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, žiadosť o zriadenie VB – právo 
umiestnenia a uloženia IS k stavbe „9662 – PRIEVIDZA – UL. MALONECPALSKÁ 
– Rozšírenie NNK pre 21 BJ, Radeton“   

147/05/2018 Rastislav Lukáč a manželka Dana Lukáčová, Prievidza, žiadosť o zriadenie 
VB - právo prejazdu motorovým vozidlom a prechodu pešo 

148/05/2018 Itelsys, s. r. o., Košice, žiadosť o vyjadrenie k stavbe  

149/05/2018 Iveta Sečianska, Prievidza, žiadosť o kúpu pozemku 

150/05/2018 Beatrica Bariová, Prievidza, žiadosť o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 

151/05/2018 MIOFOOD, spol. s r. o., žiadosť o nájom časti pozemku 

152/05/2018 Kompenzácia príjmu z reklamných zariadení – informácia o stave reklamných 
zariadení v školách a na školských zariadeniach 
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153/05/2018 Slovnaft, a. s., Bratislava, žiadosť o nájom časti pozemku 

154/05/2018 Iveta Andelová MOTORAJ, Prievidza, žiadosť o umiestnenie reklamy 

155/05/2018 Ing. Dušan Gonda, Prievidza, zastupujúci vlastníkov nehnuteľností (rodinných 
domov a pozemkov) žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia – informácia 

Rôzne: 
156/05/2018 Ing. Ľubomír Vida, informácie  o dopravnej problematike na sídlisku Zapotôčky – Nové 

mesto – Ul. I. Bukovčana 
 

157/05/2018  poslankyňa Katarína Čičmancová, Prievidza, žiadosť o preverenie dopravnej  
                        situácie v Malej Lehôtke – Ul. F. Hečku a Ul. Družby – problémom sú stojace  

                      autá v križovatke ulíc 
 

158/05/2018 poslanci VVO č. 3, žiadosť o posúdenie návrhov: a) zjednosmerniť  Ul.  L.   
                     Stančeka   alebo b) odstrániť dopravné značenie OBYTNÁ ZÓNA  

 
159/05/2018 Centrum voľného času, Prievidza, návrh na zmenu predmetu podnájmu  
                     nebytového priestoru v budove CVČ v Prievidzi, na účel prevádzkovania  
                     kancelárskych a skladových priestorov 

 
160/05/2018 poslanec Ing. Ľubomír Vida, požiadavka opraviť prepadnutý chodník (kanál) na Ul. I.   
                     Bukovčana vchod č. 29 

 
161/05/2018 požiadavka dopravného značenia pred prevádzkou jedáleň sv. Floriána,  
                     Lúčna 12, Prievidza 
 
162/05/2018 požiadavka na dopravné značenie – Ul. J. Jesenského – oproti výjazdu z Hrnčiarskej  
                     ulice 

 
 

Uznesenie  
číslo: 139/05/2018   
Komisia 
I. Berie na vedomie  

Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza 
II. odporúča Msz 

schváliť Návrh VZN č. 2/2018 o držaní psov na území mesta Prievidza bez pripomienok 
 
 

číslo: 140/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi bez pripomienok 
 
 

číslo: 141/05/2018    
komisia 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
II. odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza bez pripomienok 
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číslo: 142/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie  

požiadavku referátu ÚP mesta Prievidza, na zapracovanie do projektovej  dokumentácie 
návrh na zachovanie existujúcej prístupovej komunikácie   

II. odporúča MsZ 
schváliť požiadavku referátu ÚP mesta Prievidza na zapracovanie do projektovej 
dokumentácie návrh na zachovanie existujúcej prístupovej komunikácie s podmienkou 
zohľadnenia požiadaviek záchranných zložiek 
 
 

číslo: 143/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  JUDr. Ctibora Stachu a RnDr. Beaty Stachovej, Bojnice, o zriadenie VB – právo 
vstupu a prejazdu 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť  JUDr. Ctibora Stachu a RnDr. Beaty Stachovej, Bojnice, o zriadenie VB – 
právo vstupu a prejazdu 

III. odporúča MsZ 
nájom pozemku s podmienkou nechať chodník verejne prístupný, bez ohradenia 
 
 

číslo: 144/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra Hianika, Prievidza, o predĺženie termínu na doručenie GP a zmenu trasy 
vodovodnej prípojky  

II. odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Petra Hianika, Prievidza, o predĺženie termínu na doručenie GP a zmenu 
trasy vodovodnej prípojky  
 
 

číslo: 145/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Richarda Pišťáneka, Poruba, o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová prípojka 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť  Richarda Pišťáneka, Poruba, o zriadenie VB – právo uloženia IS – plynová 
prípojka 
 
 

číslo: 146/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, o zriadenie VB – právo 
umiestnenia a uloženia IS k stavbe „9662 – PRIEVIDZA – UL. MALONECPALSKÁ – 
Rozšírenie NNK pre 21 BJ, Radeton“ 

II. odporúča MsZ  
schváliť žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, o zriadenie VB – právo 
umiestnenia a uloženia IS k stavbe „9662 – PRIEVIDZA – UL. MALONECPALSKÁ – 
Rozšírenie NNK pre 21 BJ, Radeton 
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číslo: 147/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Rastislava Lukáča a manželky Dany Lukáčovej, Prievidza, o zriadenie VB – právo 
prejazdu motorovým vozidlom a prechodu pešo 

II. neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Rastislava Lukáča a manželky Dany Lukáčovej, Prievidza, o zriadenie VB – 
právo prejazdu motorovým vozidlom a prechodu pešo 

III. odporúča MsZ 
odpredaj pozemku i s prislúchajúcim zeleným pásom 
 
 

číslo: 148/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Itelsys, s. r. o., Košice, o vyjadrenie – súhlas k stavbe   
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti  Itelsys, s. r. o., Košice, o vyjadrenie – súhlas  stavbe   
 
 

číslo: 149/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ivety Sečianskej, Prievidza, o kúpu pozemku 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ivety Sečianskej, Prievidza, o kúpu pozemku 
 

číslo: 150/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Beatrice Bariovej, Prievidza, o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Beatrice Bariovej, Prievidza, o zmenu priestoru z dôvodu rekonštrukcie  
 

číslo: 151/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti MIOFOOD, spol. s r. o., o nájom časti pozemku 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti MIOFOOD, spol. sr. O., o nájom časti pozemku 
 

číslo: 152/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

informáciu o kompenzácii príjmu z reklamných zariadení, o stave reklamných zariadení 
v školách a školských zariadeniach 
 
 

číslo: 153/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti Slovnaft, a. s., Bratislava, o nájom časti pozemku 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť spoločnosti Slovnaft, a. s., Bratislava, o nájom časti pozemku 
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číslo: 154/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ivety Andelovej MOTORAJ, Prievidza, o umiestnenie reklamy 
II. odporúča MsZ 

schváliť žiadosť Ivety Andelovej MOTORAJ, Prievidza, o umiestnenie reklamy 
 

číslo: 155/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Dušana Gondu, Prievidza, zastupujúceho vlastníkov nehnuteľností (rodinných 
domov a pozemkov na Ul. Vysočana) o vybudovanie verejného osvetlenia – informácia 

II. neodporúča MsZ  
schváliť žiadosť Ing. Dušana Gondu, Prievidza, zastupujúceho vlastníkov nehnuteľností 
(rodinných domov a pozemkov na Ul. Vysočana) o vybudovanie verejného osvetlenia  

III. odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie MsZ č. 247/2010 a prijať nové uznesenie plniť predchádzajúce uznesenie 
v rozsahu zamerania telesa komunikácie, chodníka a verejného osvetlenia 

 
 

Rôzne: 
číslo: 156/05/2018 
komisia  
I. berie na vedomie 

informácie Ing. Ľubomíra Vidu o dopravnej problematike na sídlisku Zapotôčky – Nové mesto 
– Ul. I. Bukovčana 

II. odporúča osadiť dopravné značenie pri výjazde z parkoviska (Daj prednosť v jazde, Hlavná 
cesta) 
 
 

číslo: 157/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť Kataríny Čičmancovej, Prievidza, o preverenie dopravnej situácie v Malej Lehôtke – 
Ul. F. Hečku a Ul. Družby – problémom sú stojace autá v križovatke ulíc 

II. odporúča cestnému správnemu orgánu zabezpečiť osadenie dopravného značenia (Zákaz 
státia, žltá čiara) 
 
 

číslo: 158/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

žiadosť poslancov VVO č. 3 o posúdenie návrhov a) zjednosmerniť Ul. L. Stančeka     alebo 
b) odstrániť dopravné značenie OBYTNÁ ZÓNA na danej komunikácii 

II. odporúča  
schváliť návrh poslancov VVO č. 3 odstrániť na Ul. L. Stančeka dopravné značenie Obytná 
zóna  

III. neodporúča  
zjednosmerniť predmetnú ulicu 
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číslo: 159/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

návrh Centra voľného času, Prievidza, na zmenu predmetu podnájmu                                 
nebytového priestoru v budove CVČ v Prievidzi, na účel prevádzkovania                                 
kancelárskych a skladových priestorov 

II. odporúča 
schváliť návrh Centra voľného času, Prievidza, na zmenu predmetu podnájmu nebytového 
priestoru v budove centra voľného času v Prievidzi, na účel prevádzkovania kancelárskych 
a skladových priestorov 
 
 

číslo: 160/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

požiadavku Ing. Ľubomíra Vidu, opraviť prepadnutý chodník (kanál) na Ul. I. Bukovčana 
vchod č. 29 

II. odporúča 
zabezpečiť opravu chodníka na Ul. I. Bukovčana pred vchodom č. 29 
 
 

číslo:161/05/2018  
komisia 
I. berie na vedomie 

požiadavka dopravného značenia pred prevádzkou jedáleň sv. Floriána, Lúčna 12, Prievidza 
II. odporúča 

vodorovné značenie - nastriekať žltú čiaru pred prevádzkou Jedáleň sv. Floriána 
 

číslo:162/05/2018 
komisia 
I. berie na vedomie 

požiadavka na dopravné značenie – Ul. J. Jesenského – oproti výjazdu z Hrnčiarskej  
II. odporúča 

vodorovné značenie - nastriekať žltú čiaru na Ul. J. Jesenského, oproti výjazdu z Hrnčiarskej 
ulice 
 

 
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 
 
 
 
 


