
Zápis zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 (ďalej len "VVO 1"), 

zo dňa 5. januára 2023 v čase od 16,00h – 17,40h 

 

Prítomní: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, RNDr. Ing. Ján Kuchárik, JUDr. Ing. Ľuboš 

Maxina, PhD., MVDr. Vladimír Petráš, MgA. Martina Polievková, art., MVDr. Norbert 

Turanovič    

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Žiadosti, podnety obyvateľov  

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu 1/ Zahájenie 

- Predseda VVO1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. privítal prítomných a otvoril 

zasadnutie  VVO1, ktoré začalo o 16,00h v budove na Ulici J. Hollého 2 

v Prievidzi. 

 

K bodu 2/ Žiadosti, podnety obyvateľov 

- Žiadosť- Marián Mendel, Ulica J. L. Bellu 531/20, 971 01 Prievidza. 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o zámenu pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza 

- VVO1- odporúča odsunúť o mesiac a zistiť bližšie informácie.  

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- Žiadosť- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej kúpnej zmluve. 

- VVO1- neodporúča schváliť a odporúča využiť trafostanicu schválenú v 

uvedenej lokalite v roku 2022.  

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 0   Proti: 6  Zdržal sa: 0 

 

- Žiadosť- Anna Uríková, Ul. Nová 19/9, 972 17 Kanianka. 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k odvolaniu voči kúpnej zmluve. 

- VVO1- neodporúča schváliť. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 0   Proti: 6  Zdržal sa: 0 



- Žiadosť- Kristína Ferovová, Bojnická cesta 594/34, 972 17 Kanianka. 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k odvolaniu voči kúpnej zmluve. 

- VVO1- neodporúča schváliť. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 0   Proti: 6  Zdržal sa: 0 

 

- Žiadosť- L&L PLUS, s.r.o., Matice slovenskej 2707/27, 971 01 Prievidza. 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o nájom časti pozemkov 

v k.ú. Prievidza. 

- VVO1- neodporúča schváliť. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 0   Proti: 6  Zdržal sa: 0 

 

- Žiadosť- Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 04 Banská Bystrica. 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o uzatvorenie dodatku č. 

3 k NZ č. 02/20, ktorej účelom bolo vybudovanie 5 parkovacích plôch na 

pozemku Ckn 6652/1. 

- VVO1- odporúča schváliť podľa pravidiel. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- Žiadosť- MUDr. Jana Petríčková, Dúbravská ulica 934/14, 971 01 Prievidza. 

- Odbor stavebného poriadku, výstavby a ŽP Msú, referát dopravy, žiada 

o vyjadrenie k žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta.  

- VVO1- neodporúča schváliť. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 0   Proti: 5  Zdržal sa: 1 

 

- Žiadosť- Peter Skala 

- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti na kúpu parcely C KN 

1236/6, cca 31m2 za účelom výstavby garáže. 

- VVO1- žiada doložiť stanovisko UAM a referát dopravy Msú. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



K bodu 3/ Rôzne 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – upozornila na chýbajúce zábradlie a navrhuje 

jeho osadenie po strane chodníka bližšie k zeleni na spojovacom chodníku 

medzi Tulipánovou a Klinčekovou ulicou za zástavkou pre zvýšenie 

bezpečnosti chodcov (chodník bol predmetom opravy prepadnutého podložia 

v r. 2022, prudko sa zavažuje a v prípade dažďa alebo namrznutia sa nie je 

čoho zachytiť).  

- VVO1 žiada o osadenie nového zábradlia 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- MgA. Martina Polievková, art.- upozornila na pretrvávajúci problém rýchleho 

prejazdu automobilov po Športovej ulici a potrebu vhodného dopravného 

riešenia pre danú lokalitu. 

- VVO1 žiada dopravnú komisiu spracovať dopravnú situáciu na Športovej ulici 

a žiada o jej riešenie, napr. osadením spomaľovacieho prahu na niektorých 

častiach vozovky, vhodnou tabuľou obmedzenia, zákaz zastavenia popri 

futbalovému štadiónu oproti materskej škôlke na Športovej ulici resp. iné 

vhodné alternatívy.  

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- MgA. Martina Polievková, art.- upozornila na zmenu výšky školného v ZUŠ L. 

Stančeka v Prievidzi pre mimoriadne nadané deti, ktoré študujú dva predmety 

súčasne. Mesačný príspevok na 1. predmet = 16€ a 2. predmet 154€, v prípade 

potreby môže riaditeľ ZUŠ LS rozhodnúť o znížení príspevku na štúdium 2. 

predmetu na sumu 22€. MgA. Martina Polievková, art. navrhuje aby tento 

znížený príspevok bol fixne daný a nie len na základe rozhodnutia riaditeľa 

ZUŠ.   

- MgA. Martina Polievková, art. žiada o prehodnotenie mesačného príspevku za 

2.predmet pre mimoriadne talentované deti v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.  

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová a JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. upozornili na 

základe mnohých sťažností (osobných alebo telefonických) a žiadajú 

prehodnotiť státie autobusových spojov MHD, hlavne u linky č. 40, ktorá sčasti 

nahrádza bývalú linku č.11. Ide o zastávku na Kopaničkách, kedy sa zrušila 



jediná krytá zastávka (v blízkosti Klinčekovej ulice) a autobus stojí až vo svahu 

uprostred Snežienkovej.  

- Žiadajú zvážiť, či ponechanie zastávky pri Severke je účelné, pretože je jednak 

vzdialená od akýchkoľvek obydlí, je nechránená proti poveternostným 

podmienkam a je umiestnená v trase častej migrácie diviakov z lesa do porastov 

pod Severkou. Túto zastávku navrhujeme zrušiť a ponechať hornú zastávku na 

Kopaničkách a následne by postačovalo, aby autobus stál až dole Na záhumní. 

Zastávka na Snežienkovej je pre prevažnú väčšinou starších obyvateľov 

nevhodná, pretože s nákupmi do tak svahovitého terénu (v zime alebo v daždi 

mimoriadne šmykľavého) na Astrovú, Klinčekovú, Tulipánovú, Narcisovú a 

Snežienkovú ulicu je to naozaj mimoriadne náročné. Rovnako táto zastávka 

(Snežienková)  je bez akéhokoľvek prístrešku a do budúcnosti ani nie je 

možnosť ho umiestniť, nakoľko ani na jednej strane nie je na to priestor. Nešlo 

by o žiadne navýšenie kilometrov ani časové zdržanie, len o státie na iných 

dvoch, už existujúcich zastávkach na trase linky. 

- Prítomní:   6 členovia 

- Hlasovanie:  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 4/ Záver 

 

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

účasť a spoluprácu všetkým zúčastneným a zasadnutie VVO1 ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PaedDr. Kvetoslava Ďurčová. 

         Podpredseda VVO1 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Darina Majdanová- zapisovateľka VVO1 


