
Strana 1 z 5 
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

konaného dňa 07. 04. 2022, od 16,00 hod. - 19,00 hod., budove  na Ul. Hollého č. 2, 

Prievidza, zasadačka - prízemie. 

 

Prítomní poslanci: Július Urík, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Mgr. Peter Krško, 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Vladimír Petráš 

 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Žiak 

 

Občania: Ľudmila a Vladimír Gorní, Prievidza 

 

Zapisovateľka: Miriam Uríková 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom 

2. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 

3. Operatívna potreba VVO č. 1 - čerpanie fin. prostriedkov 

4. Diskusia – rôzne 

5. Záver 

 

 

K BODU 1/ zahájenie: 

 

Predseda p. Urík Július privítal prítomných členov VVO č. 1 i občanov, oboznámil ich 

s programom. 

 

K BODU 2/ prejednanie žiadostí, mailov občanov: 

 

- Vladimír a Ľudmila Gorní, Prievidza: 

obrátili sa na VVO č. 1 so žiadosťou o pomoc pri riešení problému so 

zásobovaním ich prevádzky na Ul. Matice slovenskej, bývalá požiarna zbrojnica, 

prevádzky sú na 1. poschodí na otázky odpovedali členovia VVO č. 1. 

 

VVO č. 1 odporúča obrátiť sa na útvar hl. architekta mesta MsÚ, aká je 

možnosť riešenia: žiadatelia chcú postaviť výťah, aby mohli zásobovať 

prevádzky na poschodí. 
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Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- žiadosť – mail zo dňa 28. 03. 2022 – Ing. Dana Paulíková, ref. životného 

prostredia MsÚ - o vyhradenie parkovacieho miesta – Marek Suchár, Urbárska 

ul. 22/1, Prievidza. 

 

VVO č. 1 nesúhlasí: s VPM 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 0  Proti: 5  Zdržal sa: 0 

 

- žiadosť – mail zo dňa 31. 03. 2022 – p. Oľga Ďurčenková - možnosť opravy 

mnohých dier na Ul. Mišíka pred bytovkou č. 30 a objektom bývalých potravín. 

 

VVO č. 1 požiadavku zaradil do plánu opráv v roku 2022, prekonzultované s p.  

Ing. Hammerom, referentom výstavby MsÚ. 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- oznámenie – mail zo dňa 04. 04. 2022 – p. Ing. Erika Saavedra, referent pre 

územné plánovanie MsÚ -  o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie “Územný plán centrálnej mestskej zóny Prievidza - zmeny a 

doplnky č. 4. Verejné prerokovanie sa uskutoční za dodržania platných 

hygienických opatrení na MsÚ /budova SLSP/, zasadacia miestnosť prednostu 

MsÚ, 2. poschodie: 

- dňa 13. 04. 2022 o 14.00 hod. pre fyzické osoby a verejnosť, 

- dňa 13. 04. 2022 o 09.00 hod. pre orgány štátnej správy a právnické osoby    

(návrh UPD je k nahliadnutiu na MsÚ, útvar architekta mesta, a taktiež 

zverejnený po dobu 30 dní na internetovej stránke mesta Prievidza). 

 

VVO č. 1 berie na vedomie. 

    

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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- oznámenie – mail zo dňa 04. 04. 2022 – p. Ing. Erika Saavedra, referent pre 

územné plánovanie MsÚ -  o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie “Zmena a doplnok č. 2/2021 UPN zóny Prievidza Necpaly”.    

Verejné prerokovanie sa uskutoční za dodržania platných hygienických opatrení 

na MsÚ /budova SLSP/, zasadacia miestnosť prednostu MsÚ, 2. poschodie: 

- dňa 13. 04. 2022 o 14.00 hod. pre fyzické osoby a verejnosť, 

- dňa 13. 04. 2022 o 09.00 hod. pre orgány štátnej správy a právnické osoby 

(návrh UPD je k nahliadnutiu na MsÚ, útvar architekta mesta, a taktiež 

zverejnený po dobu 30 dní na internetovej stránke mesta Prievidza). 

 

VVO č. 1 berie na vedomie. 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

- žiadosť – Ľubomír Matiaško, Malá Čausa č. 196, Prievidza -  o nájom časti 

mestských pozemkov o výmere 27 m2, zameraných GP, na účel prevádzkovania 

vonkajšej terasy pri prevádzke kaviarne Eden Café, súčasná nájomníčka 

predmetných pozemkov Lucia Antolová, požiadala o ukončenie nájmu (NZ č. 

02/21). 

   

VVO č. 1 súhlasí s nájmom predmetného pozemku. 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 

- žiadosť – mail zo dňa 06. 04. 2022 – p. Ing. Katarína Andrejkovičová, referent 

právnej kancelárie MsÚ - o zmenu umiestnenia trafostanice, po osobnom 

stretnutí s konateľmi spol. Galton (jediné voľné miesta bez IS v zemi, všade 

dookola sú siete PTH).  

- žiadosť – GALTON, spol. s r. o., Ul. J. M. Hurbana 333/30, Žilina - o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu novej trafostanice na pozemkoch mesta, 

stavba je naplánovaná v zeleni na parc. CKN č. 1859/1 a pripojenie na 

jestvujúce káble na parc. CKN č. 1859/8 zo zasadnutia VVO č. 1 dňa 03. 03. 

2022 -VVO č. 1 nesúhlasilo s navrhovaným riešením, nájsť iné riešenie.  

 

VVO č. 1 súhlasí s alternatívou č. 1. 
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Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 1  

      

 

 

- mail zo dňa 06. 04. 2022 – p. Ing. Martin Hammer, referent oddelenia výstavby 

MsÚ, informáciu o cenovej ponuke na sušiaky  - osadenie sušiakov na Ul. 

Hodžu, Prievidza  

 

VVO č. 1 berie na vedomie. 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

- žiadosť – Denis Nemec, Priehon 112/37, Sebedražie - o nájom časti pozemku, 

Nám. slobody, o výmere 34 m2, za účelom prevádzkovania terasy pred History 

Caffé bez zastrešenia. 

 

VVO č. 1 súhlasí s predmetným nájmom pozemku. 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K BODU 3/operatívna potreba VVO č . 1 - čerpanie fin. prostriedkov:  

 

- žiadosť o zakúpenie kríkov, kvetov, semena trávy potrebného na úpravu a 

údržbu: Dlhá ulica - vo výške cca 150,00 € (skrášlenie a zveľadenie prostredia). 

 

- žiadosť DC Bôbar, T. Vansovej č. 529/16, Prievidza zo dňa 25. 03. 2022 – 

organizovanie 4. ročníka športovej olympiády Denných centier o Putovný pohár 

primátorky mesta Prievidza, konaný dňa 14. 06. 2022, miesto - Centrum voľného 

času na Severe - p. predseda VVO č. 1 informoval o varení gulášu členmi VVO č. 

1 na predmetnej akcii - výška fin. prostriedkov cca 150,00 € (zabezpečenie 

občerstvenia - stravy pre súťažiacich a ostatných účastníkov športovej 

olympiády). 

 

Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K BODU 4/ Rôzne: požiadavky, podnety: 

 

p. URÍK Július: 

 

- pri bývalej požiarnej zbrojnici parkujú motorové vozidlá, ktoré tam nemajú čo 

robiť, porušujú dopravné značenie, žiadame o častejšie kontroly MsP. 

 

- občania sídliska Žabník žiadajú premiestniť kontajner na Športovej ulici, kde sa 

dáva použité šatstvo, pri garáže – opakovaná požiadavka. 

 

K BODU 5/ Záver: 

 

Na záver predseda VVO č. 1 p. Urík Július poďakoval za účasť všetkým a zasadnutie 

VVO č. 1 ukončil. 

Zasadnutie VVO č. 1 ukončené o 19,00 hod. 

 

 

 

Július Urík, 

predseda VVO č. 1 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1 


