Zápisnica z výjazdového zasadnutia VVO č. 1
04. apríl 2022 - pondelok, 10,00 hod. – 12,00 hod.
Výjazdové zasadnutie VVO č. 1 sa konalo dňa 04. 04. 2022.
Program: 1. Žabník – stavba 12607
2. Žabník – Fitness prvky
3. Ulica Matice slovenskej
4. Ciglianska cesta
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Výjazdové zasadnutie sa uskutočnilo na základe zhodnotenia žiadosti a preverenia priamo na mieste
„stavba 12607“.
•

k bodu č. 1 – VVO č. 1 ruší svoje rozhodnutie zo dňa 03. 03. 2022, stavba 12607 – Prievidza,
Lúčna ulica, bytový dom Lúčky, zahustenie trafostanice, zemným káblom,
súhlasíme s realizáciou podľa projektu a navrhovaným riešením, riešenie, ktoré navrhol
VVO č. 1 dňa 03. 03. 2022, je technicky náročné.
Podmienky uloženie zemného káblu, chodník, ktorý je zo zámkovej dlažby v celej dĺžke,
po skončení prác dať do pôvodného stavu.

•

k bodu č. 2 – umiestnenie 3ks fitness prvky + info tabuľa, zrealizovať urýchlene, doposiaľ
odd. výstavby a ŽP MsÚ nepodniklo kroky na určenie, či sa jedná o drobnú stavbu, alebo či je
potrebné stavebné povolenie, prerokované s p. Ing. Nikmonovou a p. Ing. Martinovou,
uloženie a montáž bude financované z fin. prostriedkov mesta, bude riešené 1. úpravou
rozpočtu, montáž fitness prvkov bude realizovať SMMP, s. r. o., Prievidza.

•

k bodu č. 3 – VVO č. 1 žiada, aby na Ul. Matice slovenskej pri zmrzlinovom stánku bola
odstránená drevená stena pri plote Gymnázia, majiteľ stánku má do drevenej steny umiestnenú
rozvodovú elektroskriňu, vyzvať majiteľa na premiestnenie elektroskrine a odstránenie
drevenej steny.

•

k bodu č. 4 – členovia VVO č. 1 boli preveriť stav vodného toku Moštenica na Ciglianskej
ceste, obyvatelia bývajúci v tejto časti zorganizovali vyčistenie od OSP po mostík do
lokality, akciu zorganizovala Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., za čo im
patrí poďakovanie. Je potrebné v tejto časti vypíliť náletové dreviny a prehĺbiť tok
Moštenice minimálne 10m na obidve strany mostu. Prerokované s Ing. Nikmonovou, ktorá vo
veci koná s Povodím Váhu.

Výjazdové zasadnutie ukončené o 12,00 hod.
Július Urík,
predseda VVO č. 1
Zapísala: Uríková Miriam, zapisovateľka VVO č. 1

