Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1
(ďalej len "VVO 1"),
konaného dňa 07. 07. 2022, od 16,00 hod. - 18,00 hod., v budove na Ul. Hollého č. 2,
Prievidza, zasadačka - prízemie.
Prítomní poslanci: Július Urík, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Vladimír Petráš
Ospravedlnení: Mgr. Peter Krško, Ing. Miroslav Žiak
Zapisovateľka: Miriam Uríková
Občania: Ivan Antol, Helga Antolová, Magdaléna Vojtasová, Ľudovít Vojtas
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 a občanov, oboznámil ich
s programom.
K BODU 2/ prejednanie žiadostí, mailov občanov:
-

-

občania – časť Necpaly – výbeh pre psov žiadajú občania časti Necpaly už z
minulosti.
občania zúčastnení sa zasadnutia - žiadajú o premiestnenie plánovaného
výbehu pre psov v lokalite Necpaly, ktorý je naplánovaný v blízkosti ich
priľahlých pozemkov, nesúhlasia s predmetným návrhom /zhoršenie kvality
bývania/,
odpovedali na otázky členovia VVO č. 1,
výbeh pre psov žiadajú občania časti Necpaly.

VVO č. 1 – v rámci stavebného konania sa môžu občania vyjadriť, VVO č. 1
prizve občanov na výjazdové zasadnutie v lokalite Necpaly ešte v mesiaci júl
2022, príp. august 2022, kde pozrie aj ďalšie možné lokality.
Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie:
Za: 4
-

Proti: 0

Zdržal sa: 0

mail – zo dňa 29. 06. 2022 – Ing. arch. Zuzana Hlinková, architekt mesta MsÚ úprava priestorov v okolí Tunnel Underground Bar, Dlhá ulica – na základe mailu
zo dňa 14. 06. 2022 - p. Lenčeš – zoznam úprav – odstránenie graffitov
z oporného múru, doplnenie chýbajúcich kabrincov, osadenie 2ks
„svojich“ lavičiek, osadenie 1ks smetného koša s popolníkom.

VVO č. 1 súhlasí za podmienok, že v okolí bude udržiavaný poriadok,
návštevníci baru nebudú hlukom rušiť občanov Dlhej ulice, Ul. Mišíka
a priľahlé okolie, občania už pre volali aj hliadku MsP, situáciu VVO č. 1 pôjde
preveriť aj v nočných hodinách.
Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie:
Za: 4

-

Proti: 0

Zdržal sa: 0

mail – zo dňa 24. 06. 2022 – Peter Ďurina - žiadosť o konaní sa menších
príležitostných kultúrno – spoločenských a športových akcií na priľahlom
pozemku bytového domu na Lúčnej ulici č. 33 – 39, Prievidza, za účasti
vlastníkov bytových a nebytových priestorov.

VVO č. 1 súhlasí s konaním sa príležitostných kultúrno-spoločenských akcií
s tým, že nebudú rušené priľahlé bytové jednotky, treba udržovať priestor
v čistote.
Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K BODU 3/operatívna potreba VVO č . 1 - čerpanie fin. prostriedkov:
-

žiadosť o čerpanie fin. prostriedkov vo výške cca 500,00 € - podujatie -23. ročník
– tradičný hodový futbalový turnaj o pohár primátorky mesta Prievidza, konaný
dňa 20. 08. 2022 na zakúpenie potravín – varenie gulášu, pitný režim, ceny a
medaily pre zúčastnených hráčov futbalových družstiev, všeob. materiál /umelé
misky, lyžice, poháre, toal. papier, servítky/ a pod..

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K BODU 4,5/Diskusia, 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 18,00 hod.

Július Urík,
predseda VVO č. 1
Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1

