
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

konaného dňa 06. 10. 2022, od 16,00 hod. - 18,00 hod., v budove  na Ul. Hollého č. 2, 

Prievidza, zasadačka - prízemie. 

 

Prítomní poslanci: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, RNDr. Ing. Ján Kuchárik,  

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

 

Ospravedlnení: Mgr. Peter Krško, Ing. Miroslav Žiak 

 

Zapisovateľka: Miriam Uríková 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom 

2. Voľba predsedu VVO č. 1 (úmrtie p. Uríka Júliusa - predsedu) 

3. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 

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

5. Diskusia – rôzne 

6. Záver 

 

K BODU 1/ zahájenie: 

 

Podpredsedníčka p. PaedDr. Kvetka Ďurčová privítala prítomných členov VVO č. 1, 

predstavila nového člena p. RNDr. Ing. Jána Kuchárika a oboznámila ich s 

programom. 

 

 

K BODU 2/ voľba predsedu VVO č. 1:  

 

Voľba predsedu VVO č. 1 – zvolený - p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 

Prítomní: 4 členovia 

Hlasovanie:  Za: 3    Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 

 

 

 



K BODU 3/ prejednanie žiadostí, mailov občanov: 

 

- žiadosť – Vlastníci a užívatelia bytov v bytovom dome č. I., 41, Šumperská ulica 

17, 19, Prievidza – presmerovanie chodníka pre chodcov, ktorí prichádzajú 

smerom od garáží na sídlisko Mládež, chodník je umiestnený v tesnej blízkosti 

bytového domu, ktorý má 3 byty umiestnené na technickom podlaží, to znamená 

na úrovni chodníka, chodník prechádza tesne pod oknami jedného z týchto 

bytov. Komfort bývania v tomto byte je značne obmedzený.   

 

VVO č. 1 žiada o vyjadrenie odd. výstavby a ŽP + útvar architekta mesta MsÚ.  

 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

- žiadosť – Vlastníci a užívatelia bytov v bytovom dome č. I., 41, Šumperská ulica 

17, 19, Prievidza – o opravu cestnej príjazdovej komunikácie pri bytovom dome 

č. I. 41, Šumperská ulica č. 17, 19 Prievidza, vrátanie opravy parkoviska 

a vstupov do vyššie uvedeného bytového domu. Príjazdová cesta je na 

viacerých miestach rozbitá, poškodená, pôvodný asfaltový povrch je už 

degradovaný, na niektorých miestach sa už nenachádza.   

 

VVO č. 1 odporúča zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2023.   

 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

- žiadosť – Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Ul. A. Mišúta č. 721/17, Prievidza – 

o zriadenie vecného bremena – právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 

vozidlom v zmysle doloženej snímky, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. 

reg. C KN č. 5546 na Poľnej ulici. 

 

VVO č. 1 odporúča súhlas na prechod a prejazd motorovým vozidlom bez VB.  

 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

- žiadosť – Ľudmila Gorná, Ul. M. Medveckej 23/10, Prievidza – o kúpu častí 

mestských pozemkov, za účelom zriadenia parkovacích plôch a letnej terasy 

pred budovou, ktorej je vlastníčkou. Jedná sa o budovu bývalej požiarnej 



zbrojnice na Ul. Matice slovenskej. Má záujem o kúpu častí pozemkov priľahlých 

k požiarnej zbrojnici, a to: 

- parc. reg. C KN č. 3256/98 v rozsahu 60 m2 (zboku budovy, táto časť pozemku 

je v súčasnosti v nájme), 

 

- parc. reg. C KN č. 3256/8 v rozsahu výmery 35 m2 (vedľa zadnej časti budovy 

pri trafostanici), 

- parc. reg. C KN č. 3256/8 v rozsahu výmery 30 m2 (zhotovená letná terasa na 

konci zadnej časti budovy).  

   

VVO č. 1 žiada doplniť stanovisko ÚAM, doplniť stanovisko právnej kancelárie     

MsÚ k nájmu pozemku – oprava obuvi.  

 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

 

K BODU 4/ operatívna potreba VVO č . 1 - čerpanie finančných prostriedkov  

k 30. 09. 2022:  

-vyčerpaných k 30. 09. 2022 - rozpočet 6 000,00 €, čerpanie 1353,03 €, zostáva cca 
4 647,00 € 
 

-žiadosť o čerpanie fin. prostriedkov vo výške 400,00 € - vianočné posedenie pre 
seniorov v mesiaci december 2022 – občerstvenie + nájom sály, 
 
-žiadosť o čerpanie fin. prostriedkov vo výške 400,00 € - vianočné posedenie pre 
seniorov v mesiaci december 2022 – kapustnica, mestská časť Necpaly. 
 
Prítomní: 4 členovia 

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

 
 

K BODU 5/ diskusia: 

p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. –  

VVO I. žiada právnu kanceláriu mesta o poskytnutie súčinnosti v tom, aby predložili 
zoznam vlastníkov pozemkov priľahlých k cestnej komunikácii na ul. Hornonitrianska 
cesta, za účelom snahy o rýchlejšieho majetkového vysporiadania v spolupráci 
s vlastníkmi priľahlých pozemkov na účel obnovy cestnej komunikácie a riešenia 
parkovania v uvedenej lokalite, vybudovania chodníka v uvedenej lokalite. 
 
   

 



 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

p. PaedDr. Ďurčová Kvetoslava -   

VVO č. 1 žiada pokosiť trávu na Necpalskom cintoríne pred sviatkom zosnulých. 

 

Prítomní: 4 členovia 

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

 

 

K BODU 6/ záver: 

 

Na záver predseda VVO č. 1 p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. poďakoval za účasť 

všetkým a zasadnutie VVO č. 1 ukončil. 

 

 

 

Zasadnutie VVO č. 1 ukončené o 18,00 hod. 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  

                                                                                      predseda VVO č. 1 

 

 

 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1 

 
 
 
 
 
 


