
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

(ďalej len "VVO 2"), konaného v Dome kultúry, 1. poschodie 

dňa 04.08. 2022 (štvrtok), v čase od 16.00 hod. do 17,30 hod. 

 

Členovia VVO 2 

prítomní:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, Ing. Peter Paulík 

 

ospravedlnení: MUDr. Peter Oulehle, Ing. Natália Svítková 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza 

 

Občania mesta Prievidza: Juraj B., Miroslav B., Marianna S., Iveta J.  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyjadrenie k žiadostiam 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: 

Predseda VVO č. 2, Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu 2: 

 

1. RÜBIG SK k.s. (v zast. spoločnosťou INSTA - PL s.r.o.), Priemyselný park, 

Západná uica 50, 971 01 Prievidza, IČO: 36 335 452 

právna kancelária MsÚ, Ing. Petra Briatková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti spoločnosti 

RÜBIG SK k.s. (v zast. spoločnosťou INSTA - PL s.r.o.) vo veci zriadenia vecného 

bremena - práva uloženia inžinierskych sietí – výstavby dažďovej kanalizácie.  

 

v dĺžke cca 8 m na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza 

parcela registra C KN č. 8117 a 8120/3. 

 

Žiadateľ žiada o zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí – 

výstavba dažďovej kanalizácie v dĺžke cca 8 m na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Prievidza v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 8117 a 8120/3. 
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Stanovisko k žiadosti RÜBIG SK k.s. (v zast. spoločnosťou INSTA - PL s.r.o.) o 

zriadenie vecného bremena, práva položenia inžinierskych sietí, výstavby dažďovej 

kanalizácie na časti pozemkov v k. ú. Prievidza:  

VVO 2 súhlasí so zriadením vecného bremena, práva položenia inžinierskych sietí, 

výstavbou dažďovej kanalizácie. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2. Ing. Jozef Zajac – U Zaja, Račice 35, 972 22 Nitrica, IČO: 37462458  

právna kancelária MsÚ, Ing. Erika Vašková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti spoločnosti 

Ing. Jozef Zajac – U Zaja k transformácii z podnikateľa fyzickej osoby Ing. Jozef Zajac 

– U Zaja, IČO: 37462458 na spoločnosť s r. o.- U Zaja – domáce výrobky s.r.o., IČO: 

54284236, v ktorej je Ing. Jozef Zajac jediným konateľom.  

 

Žiadateľ žiada o transformáciu podnikateľa fyzickej osoby na spoločnosť U Zaja – 

domáce výrobky s.r.o. Ide o zmenu na strane nájomcu v NZ č. 13/21. 

Doplnenie: 

žiadateľ užíva časť pozemku z parcely reg.  CKN č. 99, ostatná plocha s výmerou 

12713 m2, vo výmere 13 m2, na účel prevádzkovania terasy s využitím počas celého 

roka, ktorá pozostáva z umiestnenia 2 ks stolov a stoličiek na asfaltovej ploche pred 

bytovým domom na Ul. M. R. Štefánika. 

 

Stanovisko k žiadosti Ing. Jozef Zajac – U Zaja o transformáciu podnikateľa fyzickej 

osoby na spoločnosť U Zaja:  

VVO 2 berie na vedomie informáciu o transformácii podnikateľa fyzickej osoby na 

spoločnosť s. r. o. - U Zaja – domáce výrobky s. r. o. ., IČO: 54284236, v ktorej je Ing. 

Jozef Zajac jediným konateľom. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

3. Vladimír Poliček a Stanislava Poličeková, J. Kráľa 177/22, 971 01 Prievidza 

právna kancelária MsÚ, Ing. Petra Briatková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženia IS – prípojky vody k stavbe „REKREAČNÉ CHATY 

PRÍPOJKA VODOVODU“ 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – prípojky vody  k stavbe 

„REKREAČNÉ CHATY PRÍPOJKA VODOVODU“,  pričom rozsah vecného bremena 
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bude upresnený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa bude zriaďovať v prospech 

vlastníka stavby záhradná chatka súpis. číslo 3140 na pozemku parc. registra C KN č. 

371/12. 

 

Stanovisko k žiadosti Vladimír Poliček a Stanislava Poličeková, o zriadenie vecného 

bremena  v prospech vlastníka stavby záhradná chatka súpis. číslo 3140 na 

pozemku parc. registra C KN č. 371/12:  

 

VVO 2 súhlasí so zriadením vecného bremena. 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

4. Oddelenie výstavby a ŽP, Ing. Zuzana Iliašová žiada o pripomienkovanie 

materiálu:  

- rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – jeseň 2022, 

- zber biologicky rozložiteľného odpadu, 

- triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste 

Prievidza – jeseň 2022. 

 

Stanovisko k materiálu:  

- rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – jeseň 2022, 

- zber biologicky rozložiteľného odpadu, 

- triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste 

Prievidza – jeseň 2022. 

 

VVO 2 nemá pripomienky k materiálu 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

5. Mjartan s. r. o., Riečna 28, 971 01 Prievidza, IČO: 36004944 

právna kancelária MsÚ, Ing. Katarína Andrejkovičová - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti 

o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, CKN 8122/5, 8122/4, 8122/3, 8122/17, 8122/18, 

8122/19, 8122/20, spolu výmera 7197 m2. 

 

Mjartan s. r. o., žiada kúpiť pozemky za ich halou, dali si urobiť znalecký posudok, je 

tam na celých pozemkoch presne v strede veľmi vysoké napätie, takže využiteľná 
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výmera zo 7197m2 možno iba ¼. Účel predaja v zmysle územného plánu mesta 

Prievidza za cenu znaleckého posudku. 

 

Stanovisko k žiadosti Mjartan, s. r. o., o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, CKN 

8122/5, 8122/4, 8122/3, 8122/17, 8122/18, 8122/19, 8122/20: 

 

VVO 2 súhlasí s predajom predmetných pozemkov. 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

6. Anna Fábiková, J. Murgaša 700/12, 971 01 Prievidza 

právna kancelária MsÚ, Ing. Katarína Andrejkovičová - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o 

kúpu pozemku pod stavbou garáže súp. Č. II. 1477 vo vlastníctve Anny Fábikovej na 

Ulici A. Stodolu, časť mesta Píly, CKN 1208/79 v celkovej výmere 18m2.  

 

Stanovisko k žiadosti Anny Fábikovej, o kúpu pozemku pod stavbou garáže v k. ú. 

Prievidza, CKN 1208/79 vo vlastníctve Anny Fábikovej: 

 

VVO 2 súhlasí s predajom predmetného pozemku. 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

 

Juraj B., Miroslav B., Marianna S., Iveta J. za obyvateľov  upozornili na rušenie nočného 

kľudu prevádzkou COOP Jednota Prievidza, na Okružnej ulici, pod oknami bytov. V čase 

nočného kľudu sa tam pohybujú zásobovacie autá, ktoré sú mimoriadne hlučné, šoféri 

nechávajú zapnuté svetlá, pustené motory počas vykládky, prudko zatvárajú dvere na 

autách – s trieskaním, hlučne narábajú s vykladaným tovarom. Táto situácia sa opakuje 

každý deň. Menovaní informovali, že dali urobiť aj merania RÚVZ. Z dôvodu rušenia 

nočného kľudu nájomníci nemôžu (už viac rokov) pokojne počas noci spať. 

Popísanú situáciu navrhujú riešiť zmenou miesta naskladňovania tovaru. Tiež vzniesli 

požiadavku na pokrytie prístupovej cesty pre zásobovanie asfaltovým kobercom, ktorý by 

znížil hlavne prašnosť a čiastočne hlučnosť. 

VVO 2: Ing. Jelačič, informoval prítomných, že bude iniciovať stretnutie so 

zainteresovanými osobami z Jednoty, aby táto situácia bola riešená. 
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Miroslav B. má výhrady voči umiestneniu doručovacích schránok (Packeta, Alza) pri stene 

predajne Jednota, pôsobia neesteticky a nezapadajú do architektúry. Žiadal o vysvetlenie, 

kto povolil ich namontovanie. 

VVO 2: Ing, Jelačič ho informoval, že je to rozhodnutie vlastníka - Jednoty. 

 

Juraj B., Miroslav B., Marianna S., Iveta J. za obyvateľov  upozornili na rušenie nočného 

kľudu pri zberaní a vykladaní kolobežiek BOLT, ktoré zamestnanec menovanej spoločnosti 

nakladá a vykladá pod oknami bytoviek v skorých ranných, alebo nočných hodinách. 

VVO 2: Ing, Jelačič informoval, že bude kontaktovať spoločnosť BOLT a vec bude riešiť 

v prospech obyvateľov bytoviek. 

 

Juraj B., Miroslav B., Marianna S., Iveta J. za obyvateľov  upozornili na časté krátkodobé 

výpadky elektrickej energie. Veľmi dôrazne žiadali aby mesto urobilo nápravu.  

VVO 2: Ing, Jelačič informoval, že plynulé poskytovanie dodávky elektrickej energie nie je 

závislé od mesta Prievidza, ale od dodávateľa.  Zároveň informoval, že už v minulosti 

kontaktoval SSE, ktoré to zdôvodnili automatickým pôsobením ochrán na vedení 

poveternostnými a vonkajšími vplyvmi ako aj zlyhaním komponentov distribučnej sústavy. 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na 

náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri 

poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.  

 

Juraj B., Miroslav B., Marianna S., Iveta J. za obyvateľov  mali výhrady proti výkopovým 

prácam v meste pri rôznych rozvodoch a sieťach. Navrhujú robiť jeden výkop pre 

všetkých, ktorí pokladajú nové rozvody, či siete. 

VVO 2: Ing, Jelačič informoval, že jednotlivé spoločnosti, ktoré riešia rozvody výkopovými 

prácami sa nedokážu medzi sebou navzájom dohodnúť na spolupráci a preto si to každý 

rieši individuálne. 

 

K bodu 4: 

 

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru  

ukončil. 

 

Prievidza  04.08.2022 

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


