
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

konaného dňa 10. 08. 2022, od 16,00 hod. - 19,00 hod., v 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 

 

Zapisovateľka: Miriam Uríková 

 

Občania: Peter Ďurina, Dušan Géczy, Katarína Géczyová  

 

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: 

 

- požiadavky občanov – p. Peter Ďurina – montáž stĺpika na chodník medzi 

Športová ul. – a Lúčna ul., vchody č. 33 – 39, prechádzajú medzi ulicami 

motorové vozidlá. 

- do budúceho obdobia naplánovať opravu chodníka na Lúčnej ulici. 

Na otázky odpovedal p. zástupca JUDr. Ing. Maxina, stĺpik osadia po dohode s Ing. 

Bartošom, TSMPD, s. r. o.. 

 

Prítomní: 5 členovia 

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



 

- mail – zo dňa 04. 08. 2022 – Ing. Zuzana Iliašová, ref. pre komunálne odpadové 

hospodárstvo MsÚ – rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – jeseň 2022, 

zber biologicky rozložiteľného odpadu, triedený zber komunálnych odpadov 

s obsahom škodlivých látok v meste Prievidza – jeseň 2022. 

 

VVO č. 1 súhlasí bez pripomienok.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

 

- žiadosť – L & L PLUS, s. r. o., Matice slovenskej 2707/27, Prievidza - o nájom 

časti pozemkov vo výmere 60m2, za účelom vybudovania odstavnej plochy 

z dôvodu, že majú vo vlastníctve na susediacich pozemkoch p. č. 2241/1, 

2241/2 a 2241/3 postavený polyfunkčný objekt „NEW BLOCK“ a v blízkej 

vzdialenosti nie je možnosť využitia odstavnej plochy, čo im komplikuje plynulú 

prevádzku objektu. Zaviazali by sa v predmetnej lokalite doplniť zeleň 

a investovali by do úpravy okolia.  

 

VVO č. 1 nesúhlasí s predmetným nájmom pozemkov.   

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosť – Vladimír Švejda SPEKTRUM, Nám. SNP 155/39, Nitrianske Pravno – 

o nájom časti mestského pozemku – parkoviska, parc. reg. CK N č. 2569/1 vo 

výmere 1020 m2, za účelom jeho prevádzkovania, nakoľko sa už dlhšiu dobu 

starajú o jeho čistotu a zimnú údržbu. Opravu parkoviska a vstupu do predajne 

dali vyasfaltovať na vlastné náklady. Parkovisko by upravili vzhľadom na 

nakladanie tovaru z nákupných vozíkov do vozidiel, čo by viedlo aj k lepšej 

bezpečnosti osôb, odstránili by burinu z kvetináčov a parkovisko upravili po 

necitlivom zásahu StVPS. 

 

VVO č. 1  nesúhlasí s predmetným nájmom pozemku, vzhľadom k plánovanej 

CMPZ.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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



 

- žiadosť – Seljma Iljjazi, Ul. A. Hlinku 445/37, Prievidza - o nájom časti 

mestského pozemku na Ul. Matice slovenskej, Prievidza, parc. č. 3256/8 

v rozsahu výmery 11 m2 – prístavba zmrzlinárne a rekonštrukcia existujúcej 

predajne zmrzliny  

 

VVO č. 1 súhlasí s prenájmom pozemku.    

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosť – mail – Ing. Katarína Andrejkovičová, ref. právnej kancelárie MsÚ – 

žiadosť odd. výstavby – vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – 

Včelárska ulica – súčasťou projektového riešenia  je aj osvetlenie priechodu pre 

chodcov – zabezpečenie právneho vzťahu k pozemkom /vecné bremeno/, za 

účelom preukázania vzťahu k pozemkom pre stavebné konanie a pre realizáciu 

stavby.    

 

VVO č. 1 súhlasí s predmetnou žiadosťou odd. výstavby MsÚ.   

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosti – Ing. Jaroslav Haronik, Snežienková ulica č. 10, Prievidza – o kúpu 

nehnuteľnosti na Snežienkovej ul., parc. č. 1876/132 – 13 m2,   

Ivan Mokriš + manželka Katarína, Snežienková ulica č. 14, Prievidza – o kúpu 

nehnuteľnosti na Snežienkovej ul., parc. č. 1876/130 – 13 m2,   

Ing. Ján Školka, Snežienková ulica č. 625/18, Prievidza – o kúpu nehnuteľnosti 

na Snežienkovej ul., parc. č. 1876/128 – 13 m2.    

 

VVO č. 1 súhlasí s predmetným predajom pozemkov.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosť – Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, Banská Bystrica – o odkúpenie 

pozemkov v k. ú. Prievidza parc. č. 6341/1 o výmere 20 m2, parc. č. 6341/3 

o výmere 5 m2, parc. č. 6341/4 o výmere 370 m2, parc. č. 6342/2 o výmere 55 

m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemky tvoria celok o celkovej 



výmere 450 m2, pozemky žiada na účel scelenia nakoľko ako uvádza, 

nachádzajú sa po celej dĺžke v priamom susedstve s pozemkami v jej 

vlastníctve. Pozemky sú taktiež v priamom susedstve s pozemkami vo 

vlastníctve p. Brontvaja Miroslava /doložený súhlas/  

 

VVO č. 1 súhlasí s predajom pozemku s podmienkou, že mesto zriadi vecné 

bremeno pre vlastníkov priľahlých pozemkov a splní všetky záväzky, ktoré má 

voči mestu (súhlasí osobitným zreteľom) 

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosť – Peter Franko, s. r. o., Teplárenská 2A, Prievidza – o rozšírenie dvoru – 

kúpu pozemku v k. ú. Prievidza z parc. reg. E KN č. 5029, ostatná plocha 

v rozsahu výmery 400 m2 – susednú parcelu k žiadanému pozemku /CKN č. 

1237/20/ má spoločnosť dlhodobo v prenájme od spol. TEZAS Prievidza, s. r. o.. 

 

VVO č. 1 súhlasí s predmetným predajom pozemku.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

 

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

 

- žiadosť o čerpanie fin. prostriedkov vo výške 150,00 € - podujatie – „Zamykanie 

prázdnin“ – nákup potravín. 

 

Prítomní: 5 členovia 

Hlasovanie:  Za: 5  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 19,00 hod. 

 

 



 

 

Július Urík, 

predseda VVO č. 1 

 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1 

 
 
 
 
 


