
Zápis 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

zo dňa 1. decembra 2022 

 

Miesto konania:  Ulica J. Hollého 2 v Prievidzi, zasadacia miestnosť  

 

Začiatok zasadnutia: 16.00 h 

Ukončenie zasadnutia: 17.00 h 

 

Prítomní:    PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

RNDr. Ing. Ján Kuchárik    

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.   

MVDr. Vladimír Petráš     

MgA. Martina Polievková, art.   

MVDr. Norbert Turanovič    

Ing. Darina Majdanová - zapisovateľka  

PROGRAM: 

1. Zahájenie- privítanie, oboznámenie s programom 

2. Voľba predsedu a podpredsedu na volebné obdobie 2022- 2026 

3. Žiadosti, podnety obyvateľov  

4. Majetkovoprávne veci  

5. Podnety poslancov  

6. Operatívna potreba VVO 1 

7. Záver 

 

 

K BODU 1/ Zahájenie 

 

- Zasadnutie  VVO1 začalo o 16,00h v budove na Ulici J. Hollého 2 v Prievidzi za 

prítomností všetkých členov výboru. 

 

 

K BODU 2/ Voľba predsedu a podpredsedu na volebné obdobie 2022- 2026 

 

- Za predsedu VVO 1 bol navrhnutý a schválený JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 



- Za podpredsedu VVO1 bola navrhnutá a schválená  PaedDr. Kvetoslava 

Ďurčová. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 

 

K BODU 3/ Žiadosti, podnety obyvateľov 

 

- Zasadnutia VVO1 sa zúčastnil pán Ján Vansa, IČO: 44 821 352, ako 

podnikateľský subjekt, ktorý ma podanú záväznú prihlášku - Vianočné trhy 2022 

v Prievidzi. Ako predajcovi občerstvenia (alko/nealko nápoje) mu vyplýva 

povinnosť zapojiť sa do systému vratných zálohovateľných pohárov. Pán Vansa 

nie je stotožnení so zmluvou, ktorú by mal uzavrieť so spoločnosťou HARWIL 

– eko servis s. r. o. – IČO: 52 937 666, ktorá mestu Prievidza na základe zmluvy 

o spolupráci zabezpečuje celý servis vratných zálohovateľných pohárov. Servis 

a realizácia vratného systému zahŕňa zber, odvoz, umývanie vratných pohárov, 

inventarizáciu pohárov, dodanie a dopravu potrebného množstva pohárov 

v hygienických boxoch na určené miesto počas celého podujatia.  

- VVO1 odporúča operatívne stretnutie s konateľom spoločnosti HARWIL – eko 

servis s. r. o., p. Miroslavom Harvančikom a dohodnúť podmienky, ktoré budú 

vyhovovať obom zmluvným stranám. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

K BODU 4/ Majetkovoprávne veci  

 

- Žiadosť- Charita- dom sv. Vincenta, n.o., IČO: 45735301, Košovská cesta 19, 

Prievidza. 

- Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta 

Prievidza- k.ú. Prievidza, časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza na 

Košovskej ulici, parcela reg. E KN č. 2323/1. za účelom uloženia IS vodovodne 

prípojky z verejného vodovodu a to k stavbe: „Spoločná prípojka vody 

CHARITA- dom sv. Vincenta, Košovská cesta 19, Prievidza a ZVARMAT, 

Košovská cesta 21, Prievidza. 

- VVO1 súhlasí za dodržania podmienok IS 126 a prerazením potrubia popod 

cestu. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 



- Žiadosť- Ladislav Krátky- ZVARMAT, IČO: 40652718, Košovská cesta 21, 

Prievidza. 

- Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta 

Prievidza- k.ú. Prievidza, časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza na 

Košovskej ulici, parcela reg. E KN č. 2323/1. za účelom uloženia IS vodovodne 

prípojky z verejného vodovodu a to k stavbe: „Spoločná prípojka vody 

CHARITA- dom sv. Vincenta, Košovská cesta 19, Prievidza a ZVARMAT, 

Košovská cesta 21, Prievidza. 

- VVO1 súhlasí za dodržania podmienok IS 126 a prerazením potrubia popod 

cestu. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

- Žiadosť – Slavomír Macák, Lazovná 1891/58, Banská Bystrica – o zrušenie 

predkupného práva – uvedeného v časti C: ťarchy na LV č. 8433, na pozemku 

parc. reg. C, parc. č. 2201/5 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie.   

- Daná žiadosť sa riešila aj na zasadnutiach iných komisií s odporúčaním aby 

sa žiadosti nevyhovelo. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 0   Proti: 6   Zdržal sa: 0 

 

 

K BODU 5) Podnety poslancov 

 

- MVDr. Vladimír Petráš- žiada o opravu asfaltu spojovacieho chodníka Žabník – 

Zapotôčky.  

- VVO1 žiada o opravu asfaltu. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

- MVDr. Vladimír Petráš- žiada dať do pôvodného stavu jamu, ktorá ostala po 

výkopových prácach vodárov na Športovej ulici.  

- VVO1 žiada o opravu. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 



 

- RNDr. Ing. Ján Kuchárik- žiada o opravu zástavky- Vlčie kúty a jej okolie 

- VVO1 žiada osloviť vlastníka pozemku a následne zástavku opraviť. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová- oboznámila VVO1, p. Ráčová – Spokojnosť by 

sa chcela opäť stretnúť s členmi VVO1. 

- VVO1 sa predbežne dohodol na termíne 08.12.2022 – 8,30h. 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

- MgA. Martina Polievková, art.- obyvatelia sídliska Žabník žiadajú riešenie 

dopravnej situácie na Športovej ulici. 

- VVO1 vysvetlil daný problém, ktorý sa už riešil na zasadnutiach viac krát.  

 

 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová a RNDr. Ing. Ján Kuchárik- riešili priamo 

v teréne podnety občanov dňa 24.11.2022 a následne postúpili podnet na 

komisiu dopravy, životného prostredia a rozvoja mesta (viď: Príloha č.1- mail, 

str.6 zápisnice). 

 

 

K BODU 6/ Operatívne potreby VVO 1 

 

- Žiadosť o vyčerpaniu zostatku z operatívnej rezervy VVO1 na zakúpenie 

maliarskych potrieb na natretie plotov podľa potrieb mesta.  

 

- Žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov vo výške 400,00€ - zabezpečenie 

občerstvenia počas podujatia- Kapustnica so seniormi- 09.12.2022- DK 

Necpaly 

 

- Žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov vo výške 150,00€ - 

zabezpečenie darčekov počas podujatia- Mikuláš- 05.12.2022- pri kaplnke 

v Necpaloch. 

 



- VVO1 schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 500,00€ na 

zabezpečenie dopravy, montáže a demontáže mestských predajných stánkov 

na príležitostný trh- Vianočné trhy 2022 pre garanta podujatia referát obchodu 

a cestovného ruchu.  

 

Prítomní:   6 členovia 

Hlasovanie:  za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

K BODU 5/ Záver 

 

- na záver predseda VVO 1 p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. poďakoval za 

účasť a spoluprácu všetkým zúčastneným a zasadnutie VVO1 ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

         Predseda VVO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Darina Majdanová- zapisovateľka VVO1 



Príloha č. 1. 

 

 


