
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

konaného dňa 08. 09. 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 

 

 

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, oboznámil ich s 

programom. 

 

 

K BODU 2/ prejednanie žiadostí, mailov občanov: 

 

- mail – zo dňa 06. 09. 2022 – JUDr. Kasalová Mária, právnik MsÚ – dôvodová 

správa – žiadosť vlastníkov bytov v bytových domoch, súp. číslo 30029, 30030 

a 30031 o kúpu pozemkov – parc. reg. C KN č. 5094 vo výmere 1805 m2 a parc. 

reg. C KN č. 5092 vo výmere 1919 m2, ktoré sú k bytovým domom priľahlé, a to 

za cenu 0,10 eur/m2, Traťová ul.. 

 

VVO č. 1 súhlasí s odpredajom pozemkov pod bytovým domom, priľahlé 

pozemky odporúča do prenájmu.  

 



Prítomní: 5 členovia 

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

 

- mail – zo dňa 07. 09. 2022 – JUDr. Kasalová Mária, právnik MsÚ –  

- žiadosť – Jozef Kollár – UNISERVIS, Lány č. 50, Bojnice – nájom časti pozemku 

na Ul. Hlinku, za účelom umiestnenia vonkajšej terasy pri kaviarni „EDEN 

Café“ celoročne (uzn. MsZ č. 276/22 zrušené uzn. č. 206/22, ktorým bol tento 

nájom schválený pre Ľ. Matiaška a to z dôvodu, že p. Matiaško vzal svoju 

žiadosť o nájom späť). 

 

VVO č. 1 súhlasí s umiestnením vonkajšej terasy podľa architektky mesta.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- mail – zo dňa 07. 09. 2022 – Ing. arch. Zuzana Hlinková, architekt mesta MsÚ – 

bytový dom na Gazdovskej ulici, potrebujú riešiť bezbariérovú rampu pre 

imobilného, ktorý býva v dome a zároveň by to využívali aj pre kočíky   – 

v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácii) je jediným logickým riešením rampu umiestniť 

na mieste chodníka popri bytovom dome a časť chodníka posunúť doprava popri 

rampe.  

  

 

VVO č. 1 súhlasí s vybudovaním bezbariérového prístupu.  

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 



- žiadosť – Technické služby mesta Prievidza, spol. s r. o., Mariánska ul. č. 17, 

Prievidza – o zriadenie vecného bremena – právo uloženia VO a prislúchajúcich 

IS k stavbe „prípojka pre osvetlenie priechodu cesty I/64 z ulice Gazdovská 

k OBI v Prievidzi“, v prospech mesta Prievidza, na časti pozemku v k. ú. 

Prievidza, parc. reg. C KN č. 6677/2 vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft. Rozsah 

vecného bremena bude upresnený porealizačným GP. 

 

VVO č. 1 súhlasí so zriadením VB.   

 

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

- žiadosť – Michal Sedmák, Rákove 32, Žilina – o kúpu pozemku, parc. č. 5258/19 

vo výmere 649 m2 a časť parc. CKN č. 5258/13 vo výmere 196 m2 podľa 

priloženého návrhu (pracovný GP – p. č. 5258/32), za účelom rozšírenia 

pozemku k zámeru výstavby polyfunkčného objektu na parc. č. 5258/12 (ako 

budúci majiteľ pozemku CKN p. č. 5258/12 vo výmere 499 m2 v zmysle LV 

12345). 

 

VVO č. 1 nesúhlasí s odpredajom pozemku.    

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

 

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

žiadosť o čerpanie fin. prostriedkov vo výške cca 50,00 € - oprava vitríny – výmeny  
plexiskla v časti Kopaničky, niekto ju postriekal sprayom. 
 

 

 



Prítomní: 5 členovia 

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

 
 

K BODU 4/ diskusia: 

 

p. Urík Július –  

VVO č. 1 žiada vybudovať priechod pre chodcov – Dlhá ulica - od obchodu „Fresh“ 

k parku Skotňa 

 

Prítomní: 5 členovia 

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

 

 

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 

 
 
 
 
 


