Uznesenia
zo 4. zasadnutia Komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia,
konanej dňa 29.04.2019
1. Uznesenie č. 97/2019 Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta Prievidza
2. Uznesenie č. 98/2019 Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta
Prievidza
3. Uznesenie č. 99/2019 Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza
4. Uznesenie č. 100/2019 Návrh internej smernice IS – 101, Zásady odmeňovania poslancov MsZ
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
5. Uznesenie č. 101/2019 Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych
daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016 a VZN č. 5/2017
6. Uznesenie č.: 102/2019 Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na
území mesta Prievidza pre rok 2019
7. Uznesenie č.: 103/2019 Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
8. Uznesenie č.: 104/2019 Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení
rozpočtu mesta Prievidza za rok 2018
9. Uznesenie č.: 105/2019 žiadosť Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, Prievidza v zastupení
Ing. Cifrík o rozšírenie VB o plynovú prípojku
10. Uznesenie č.: 106/2019 žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o zriadenie VB –
uloženie IS – prípojka vody a elektro pre novostavbu RD
11. Uznesenie č.: 107/2019 žiadosť spol. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom o kúpu pozemku
12. Uznesenie č.: 108/2019 žiadosť TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka o dodatok k nájomnej zmluve
13. Uznesenie č.: 109/2019 žiadosť spol. MH Invest II, s.r.o. o nájom pozemkov v priemyselnom parku
Prievidza
14. Uznesenie č.: 110/2019 žiadosť ZUŠ Fantastic o nájom nebytových priestorov
15. Uznesenie č.: 111/2019 žiadosť spol. ISPA, spol. s r.o., Bratislava o nájom časti pozemku
16. Uznesenie č.: 112/2019 žiadosť Jozefa Polkorába, Prievidza o nájom časti pozemku
17. Uznesenie č.: 113/2019 žiadosť spol. PPC, a.s. Prievidza o nájom časti pozemku
18. Uznesenie č.: 114/2019 žiadosť Márie Ďurtovej, Prievidza o nájom časti pozemku
19. Uznesenie č.: 115/2019 žiadosť SZĽH Infra s.r.o., Bratislava o udelenie súhlasu
20. Uznesenie č.: 116/2019 OVS bytový dom Ciglianska cesta 6A, Prievidza – návrh na vyhlásenie
21. Uznesenie č.: 117/2019 žiadosť Seljma Iljjazi, Prievidza o nájom časti pozemku
22. Uznesenie č.: 118/2019 žiadosť Soni Janovej, Prievidza o prehodnotenie existujúceho nájmu
pozemkov
23. Uznesenie č.: 119/2019 Majetkoprávne usporiadanie, Ulica pod Hrádkom
24. Uznesenie č.: 120/2019 Majetkoprávne usporiadanie, spevnené plochy na Ul. I. Bajzu
25. Uznesenie č.: 121/2019 žiadosť BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku
26. Uznesenie č.: 122/2019 žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
27. Uznesenie č.: 123/2019 žiadosť Kubíková, Ficeľ, Prievidza o kúpu časti pozemku

Uznesenie č. 97/2019 Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta
Prievidza
komisia
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza
II. odporúča MsZ
schváliť VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza –
bez pripomienok
Uznesenie č. 98/2019 Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta
Prievidza
komisia
I. berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
II. odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 2 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza – bez
pripomienok
Uznesenie č. 99/2019 Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza
komisia
I. berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
II. odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 4 k IS č. 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza – bez
pripomienok
Uznesenie č. 100/2019 Návrh internej smernice IS – 101, Zásady odmeňovania poslancov MsZ
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
komisia
I. berie na vedomie
Návrh internej smernice IS – 101, Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších
fyzických osôb
II. odporúča MsZ
schváliť internú smernicu IS – 101, Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších
fyzických osôb s podmienkou ponechať výšku ošatného zachovanú bez obmedzenia počtu
obradov a zvýšenia odmeny neposlancov za prácu v komisií na úroveň poslancov.
Uznesenie č. 101/2019 Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach
v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016 a VZN č. 5/2017
komisia
I. berie na vedomie
Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č.
162/2015, VZN č. 9/2016 a VZN č. 5/2017
II. odporúča MsZ
schváliť VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN
č. 162/2015, VZN č. 9/2016 a VZN č. 5/2017 – bez pripomienok
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Uznesenie č.: 102/2019 Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území
mesta Prievidza pre rok 2019
komisia
I. berie na vedomie
Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta
Prievidza pre rok 2019
II. odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na
území mesta Prievidza pre rok 2019 – bez pripomienok
Uznesenie č.: 103/2019 Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
komisia
I. berie na vedomie
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
II. odporúča MsZ
schváliť I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 – bez pripomienok
Uznesenie č.: 104/2019 Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení
rozpočtu mesta Prievidza za rok 2018
komisia
I. berie na vedomie
Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza
za rok 2018
II. odporúča MsZ
schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza
za rok 2018 - bez pripomienok
Uznesenie č.: 105/2019 žiadosť Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, Prievidza v zastupení Ing.
Cifrík o rozšírenie VB o plynovú prípojku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, spoločne bytom Prievidza, Mojmírova
196/2, v zast. Ing. Slavomírom Cifríkom, trvalý pobyt Lehota pod Vtáčnikom, Podhradská
123/132, o rozšírenie vecného bremena schváleného uznesením MsZ č. 78/18 zo dňa
26.02.2018 o plynovú prípojku, t. j. s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov
v k. ú. Prievidza na Ul. Na karasiny, na parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou
6483 m2, parcela registra C KN č. 5305/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2
a parcela registra C KN č. 5298/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6681 m2 (po zápise
GP č. 43894691-12/2018 ako parcela registra C KN č. 5298/10 a č. 7066/81), právo uloženia
plynovej prípojky v predpokladanej dĺžke 3 m, pričom prípojka sa bude realizovať pretlakom
popod komunikáciu bez narušenia jej telesa. Prípojka bude vedená medzi vodovodnou a
kanalizačnou šachtou. Rozsah vecného bremena zostane zachovaný v zmysle Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 24.04.2018.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Zoltána Baláža a Ing. Evy Balážovej, Prievidza v zastupení Ing. Cifrík
o rozšírenie VB o plynovú prípojku – bez pripomienok
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Uznesenie č.: 106/2019 žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o zriadenie VB –
uloženie IS – prípojka vody a elektro pre novostavbu RD
komisia
berie na vedomie
I. žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod hrádkom
178/24, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov
v k. ú. Veľká Lehôtka (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela registra E KN č. 480/1,
ostatné plochy s výmerou 5620 m2, právo uloženia inžinierskych sietí - elektrickej
a vodovodnej prípojky pre novostavbu rodinného domu. Predpokladaná dĺžka prípojok 6,25 m
voda a 11,00 m elektrika.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o zriadenie VB – uloženie IS –
prípojka vody a elektro pre novostavbu RD – bez pripomienok
Uznesenie č.: 107/2019 žiadosť spol. BOISE s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom o kúpu pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47086203,
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – pozemku parc. reg. CKN č. 5314/6, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 293 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel majetkovoprávneho vyporiadania,
a to z dôvodu, že na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza sa nachádza obytný dom 2 x 9
b.j. so súp. č. 3039, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť s odpredaním pozemku pod obytným domom v prospech žiadateľa s tým, že
dodrží výšku kúpnej ceny určenej mestom PD pri predaji jednotlivým budúcim kupujúcim
bytu/NP
Uznesenie č.: 108/2019 žiadosť TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka o dodatok k nájomnej zmluve
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, IČO: 36 797 006
o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 31/18, za účelom rozšírenia predmetu nájmu o
parcelu CKN č. 6652/1 v rozsahu výmery 175,7 m2 a parc. CKN č. 6652/44 v rozsahu výmery
65 m2 , na ktorých majú byť umiestnené inžinierske siete.
II. neodporúča MsZ
schváliť uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 31/18, za účelom rozšírenia predmetu
nájmu o parcelu CKN č. 6652/1 v rozsahu výmery 175,7 m2 a parc. CKN č. 6652/44 v rozsahu
výmery 65 m2, na ktorých majú byť umiestnené inžinierske siete.
III. odporúča MsZ
uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 31/18 z dôvodu zosúladenia predmetu zmluvy
s aktuálnym skutkovým stavom (zapísaním Geometrického plánu č. 142/2018 z 3.6.2018, došlo
k zmene parcely CKN č. 6652/25 na parcelu CKN č. 6652/23).
Uznesenie č.: 109/2019 žiadosť spol. MH Invest II, s.r.o. o nájom pozemkov v priemyselnom parku
Prievidza
komisia
I. berie na vedomie
Žiadosť spol. MH Invest II, s.r.o. o nájom pozemkov v priemyselnom parku Prievidza
II. odporúča MsZ
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schváliť na dobu neurčitú nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza parcela reg.
C KN, parc. číslo 8114/185, ostatné plochy o výmere 2416 m2 a parcela reg. C KN, parc. číslo
8114/198, ostatné plochy o výmere 5614 m2, pre MH Invest II, s.r.o. za účelom získania
užívacieho práva na pozemky nachádzajúce sa pod stavbou protipovodňového valu, ktorých
stavebníkom a vlastníkom je MH Invest II, s.r.o. – bez pripomienok
Uznesenie č.: 110/2019 žiadosť ZUŠ Fantastic o nájom nebytových priestorov
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť ZUŠ Fantastic o nájom nebytových priestorov
II. odporúča MsZ
schváliť zámer prenajať nebytové priestory v Základnej škole s materskou školou,
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, v budove súpisné číslo 206 postavenej na pozemku
parcela č. 6628/1 v k. ú. Prievidza vedené na LV č. 8485, a to:
•
malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2, za 7,-€/hod,
•
veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2, za 10,-€/hod,
•
sklad v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 za 5,-€/týždeň
•
kabinet v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 15 m2 za 5,-€/týždeň
pre Súkromnú základnú umeleckú školu Fantastic, Chrenovec – Brusno 359, za účelom
realizácie činností nájomcu, na dobu určitú 5 rokov, s tým, že za mesiace júl a august bude
nájomca uhrádzať nájomné len za tie nebytové priestory, ktoré bude užívať, spôsobom podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod hodný osobitného zreteľa
vzhľadom na tú skutočnosť, že medzi základné úlohy samosprávy patrí utvárať podmienky na
zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu.
Uznesenie č.: 111/2019 žiadosť spol. ISPA, spol. s r.o., Bratislava o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31
328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie v
rozsahu výmery 6 m2, za účelom pokračovania prevádzky reklamnej stavby – obojstranného
billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestneného na severnom okraji parkoviska pred
poisťovňou Allianz, a to na obdobie 5 rokov, t. j. do 31.12.2023. Do 31.12.2018 platili za
umiestnenie reklamnej stavby daň za užívanie verejného priestranstva na základe vydaného
rozhodnutia.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť o nájom časti pozemku na obdobie 2 rokov.
Uznesenie č.: 112/2019 žiadosť Jozefa Polkorába, Prievidza o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 2122/1,
zastavaná plocha a nádvorie v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí
slobody pred OD Prior, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych
výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2019 do 06.01.2020.
Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
II. odporúča MsZ
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schváliť žiadosť Jozefa Polkorába, Prievidza o nájom časti pozemku – bez pripomienok
Uznesenie č.: 113/2019 žiadosť spol. PPC, a.s. Prievidza o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, Prievidza, IČO:
315 618 02, zastúpená: Ing. Martinom Ondrom, konateľom spoločnosti, o dlhodobý nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 2323/103, ostatná plocha
2927 m2, evidovaná na LV č. 10652, v predpokladanej výmere 225 m2, za účelom využívania
parkovania pre zamestnancov PPC – 18 parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú pred budovou
PPC na Košovskej ceste.
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť spol. PPC, a.s. Prievidza o nájom časti pozemku
Uznesenie č.: 114/2019 žiadosť Márie Ďurtovej, Prievidza o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Márie Ďurtovej - MIRIA, so sídlom: Veľkonecpalská 925/79, Prievidza, IČO: 34 637
494 o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 5066/1,
ostatná plocha s výmerou 5416 m2, zapísaný na LV 1, v predpokladanej výmere 10 m2 na účel
vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku v súčasnosti rekonštruovanej kaviarne,
nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana č. 42.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť Márie Ďurtovej, Prievidza o nájom časti pozemku – bez pripomienok
Uznesenie č.: 115/2019 žiadosť SZĽH Infra s.r.o., Bratislava o udelenie súhlasu
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SZĽH Infra s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava, IČO: 51 054
825, o udelenie súhlasu mesta Prievidza ako vlastníka stavby – Zimného štadióna v Prievidzi,
s umiestnením kamery na ploche mestského zimného štadióna.
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť SZĽH Infra s.r.o., Bratislava o udelenie súhlasu
Uznesenie č.: 116/2019 OVS bytový dom Ciglianska cesta 6A, Prievidza – návrh na vyhlásenie
komisia
I. berie na vedomie
a) návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností stavby
súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste orient. č. 6 a 6A na LV č. 1 vedenej
ako bytový dom a pozemku parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 1382 m²,
b) dôvodovú správu vypracovanú SMMP, s.r.o. Prievidza
II. odporúča MsZ
schváliť návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
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Uznesenie č.: 117/2019 žiadosť Seljma Iljjazi, Prievidza o nájom časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Seljmy Iljjazi, trvalý pobyt Andreja Hlinku 445/37, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3256/8 – zastavané plochy
a nádvoria, v rozsahu výmery 14 m2, na účel umiestnenia zmrzlinového stánku na Ulici Matice
slovenskej (prechod nájmu po Hayridin Šilik).
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť Seljma Iljjazi, Prievidza o nájom časti pozemku
Uznesenie č.: 118/2019 žiadosť Soni Janovej, Prievidza o prehodnotenie existujúceho nájmu
pozemkov
komisia
I. berie na vedomie
a) Výhradu Soni Janovej, trvalý pobyt Záborského 16, Prievidza. k existencii nájomných
vzťahov Ľubomíra Mečiara s manželkou, trvalý pobyt Záborského 18, Prievidza s mestom
Prievidza založených Nájomnou zmluvou č. 26/16 a Nájomnou zmluvou č. 30/17,
b) Informáciu o dodržiavaní zmluvných podmienok ohľadne využívania a starostlivosti
o pozemky dohodnutých Nájomnou zmluvou č. 26/16 a Nájomnou zmluvou č. 30/17
II. neodporúča MsZ
ukončiť Nájomné zmluvy 26/16, 30/17
Uznesenie č.: 119/2019 Majetkoprávne usporiadanie, Ulica pod Hrádkom
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť výboru volebného obvodu č. 7 Hradec, o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností,
časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hradec pod miestnou komunikáciou na Ulici pod
hrádkom, zapísanú v pasporte miestnych komunikácií. Časť komunikácie sa nachádza na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a to parcela registra EKN č. 1069/1 zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 713m2 zapísaná na LV č. 877 a parcela registra CKN č. 623/8 zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 241m2 zapísaná na LV č. 1.
II. odporúča MsZ
schváliť zriadenie zákonného vecného bremena
Uznesenie č.: 120/2019 Majetkoprávne usporiadanie, spevnené plochy na Ul. I. Bajzu
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie pozemku,
parcela registra C KN č. 5075/19 k. ú. Prievidza, zapísaná na LV č. 9685 ktoré sa nachádza na
Ul. J. I. Bajzu. Jedná sa o prepojenie veľkého parkoviska a spevnenej plochy vedľa malého
parkoviska, ktoré vyplynulo z podmienky dopravného inšpektorátu OR PZ v Prievidzi k stavbe
,,Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5075/19, ktorá je vo vlastníctve
súkromných osôb, za účelom prepojenia existujúceho parkoviska a spevnenej plochy
nachádzajúcich sa na Ul. J. I. Bajzu, z dôvodu plánovanej realizácie cyklotrasy.
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Uznesenie č.: 121/2019 žiadosť BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti BC REALITY SERVIS s. r. o., so sídlom Štefana Závodníka 510/49, 971
01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra E KN
č. 11-5060/24, ostatná plocha v rozsahu výmery 20 m2, na účel priameho vstupu z miestneho
chodníka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti.
II. odporúča MsZ
schváliť žiadosť BC REALITY SERVIS s.r.o., Prievidza o kúpu časti pozemku
Uznesenie č.: 122/2019 žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manželky, spoločne trvalý pobyt Pod hrádkom č. 181/30,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časť pozemku parcela registra E KN č. 849,
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 35 m2, na záhradkárske účely.
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Ľubomíra Šovčíka a manž., Prievidza o kúpu časti pozemku
Uznesenie č.: 123/2019 žiadosť Kubíková, Ficeľ, Prievidza o kúpu časti pozemku
komisia
I. berie na vedomie
žiadosť Ing. Martiny Kubíkovej a Róberta Ficela, spoločne trvalý pobyt Pavlovská ul. č. 177/27,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časť pozemku parcela registra E KN č. 849,
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2, na záhradkárske účely s oplotením.
II. neodporúča MsZ
schváliť žiadosť Kubíková, Ficeľ, Prievidza o kúpu časti pozemku

Zapísala: Andrea Korčoková
Ing. Ľuboš Jelačič
predseda komisie
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