
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. I.  –  
Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník 

zo dňa 02.02.2023 

 
Začiatok zasadnutia: 16:00 
Ukončenie zasadnutia: 19:15 
 
Prítomní členovia: 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, RNDr. Ing. Ján Kuchárik, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD., MVDr. Vladimír Petráš, MgA. Martina Polievková, art., MVDr. Norbert Turanovič 
 
Iní prítomní:  
Štefan H., Ľudmila H., Branislav H., obyvatelia mesta 
Michal Dobiaš, zástupca primátorky mesta a Ing. arch. Miroslav Kontriš, útvar 
architekta mesta, referent pre územné plánovanie 
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Žiadosti, podnety obyvateľov  
3. Rôzne 
4. Záver 

 
K bodu 1) 
Predseda VVO I. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. privítal prítomných a otvoril 
zasadnutie  VVO I., ktoré začalo o 16,00h v budove na Ulici J. Hollého 2 v Prievidzi. 
 
K bodu 2) 
1) Žiadosť- Ján Korec- Catering, Lúčna ulica 12, 971 01 Prievidza. 
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o nájom nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta Prievidza 
- Hlasovanie: Za 6 / Zdržal 0 / Proti 0 
- Členovia VVO I. - odporúčajú schváliť podľa podmienok IS 

 
2) Žiadosť- Ing. Igor Bielik, Fialková ulica 8, 971 01 Prievidza. 
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o zrušenie predkupného 

práva 
- Hlasovanie: Za 6 / Zdržal 0 / Proti 0 
- Členovia VVO I. - súhlasia so zrušením 

 
3) Žiadosť- Emil Vaňo, Fialková ulica 10, 971 01 Prievidza. 
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o zrušenie predkupného 

práva 
- Hlasovanie: Za 6 / Zdržal 0 / Proti 0 
- Členovia VVO I. - súhlasia so zrušením 

 
4) Žiadosť- Michaela Arpášová, Ul. Š. Králika 9/12, 971 01 Prievidza. 
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o zriadenie vecného bremena 
- Hlasovanie: Za 0 / Zdržal 0 / Proti 6 
- Členovia VVO I. - odporúčajú preveriť možnosti pripojenia na reg. plynu od suseda  



5) Žiadosť- Peter Skala.  
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o kúpu časti parcely C KN 

1236/6 
- Hlasovanie: Za 0 / Zdržal 0 / Proti 6 
- Členovia VVO I. - odporúčajú OVS 
 
6) Žiadosť- Oliver Okrucký, v.z. Zuzana Holičová, Dlhá ulica 44/1, 971 01 Prievidza. 
- Referát dopravy Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o vyhradenie parkovacieho 

miesta 
- Hlasovanie: Za 6 / Zdržal 0 / Proti 0 
- Členovia VVO I. - odporúčajú schváliť 

 
7) Žiadosť- Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou 
- Právna kancelária Msú, žiada o vyjadrenie k žiadosti o udelenie súhlasu 

s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme so zriadením časti optickej siete 
- Hlasovanie: Za 0 / Zdržal 0 / Proti 6 
- Členovia VVO I. - odporúčajú schváliť za podmienky komerčnej odplaty za 

zriadenie vecného bremena 
 

8) Prerokovanie zámeru- zrušenie parkovacích miest v CMPZ. 
- Kancelária primátorky Msú + TSMPD s.r.o., žiada o prerokovanie zámeru- zrušenie 

parkovacích miest v CMPZ na Ul. M. Mišíka (pred pohostinstvom Detvan) 
- Hlasovanie: Za 5 / Zdržal 0 / Proti 1 
- Členovia VVO I. - súhlasia so zrušením 

 
9) Prerokovanie zámeru- zrušenie parkovacích miest v CMPZ. 
- Kancelária primátorky Msú + TSMPD s.r.o., žiada o prerokovanie zámeru- zrušenie 

parkovacích miest v CMPZ na Ul. Matice slovenskej (pred OD Rozvoj a GVBN) 
- Hlasovanie: Za 1 / Zdržal 0 / Proti 5 
- Členovia VVO I. - súhlasia so zrušením v čase zaradenia realizácie projektu do 

výdavkovej časti rozpočtu mesta 
 

10) Premiestnenie výlepnej tabule (KASS) na Ul. M. Mišíka v Prievidzi. 
- Kancelária primátorky Msú, žiada o prerokovanie zmeny umiestnenia  
- Hlasovanie: Za 6 / Zdržal 0 / Proti 0 
- Členovia VVO I. - súhlasia s premiestnením tabule na iné vhodné miesto podľa 

odporučenia UAM 
 

11) Premiestnenie vývesnej, tabule VVO1 na Ul. M. Mišíka v Prievidzi. 
- Kancelária primátorky Msú, žiada o prerokovanie zmeny umiestnenia  
- Hlasovanie: Za 1 / Zdržal 0 / Proti 5 
- Členovia VVO I. - nesúhlasia s premiestnením  
 
K bodu 3) 
1) Na stretnutí VVO I. sa zúčastnil občan Prievidze, p. Štefan H.- ako zástupca 

vlastníkov bytov na Rastislavovej ulici sup. č. 413 a priľahlých pozemkov 
(vnútroblok), ktorí namietajú proti postupu MsP pri pokutovaní za parkovanie na 
týchto pozemkoch. Vlastníci pozemku pri prechode iných aut cez ich pozemok 
nemajú žiadne výhrady ani námietky, no hlavne aby neboli pokutovaní pri 
parkovaní oni ako majitelia týchto pozemkov. 



- Predseda VVO I., JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. informoval prítomných, že tento 
problém sa v minulosti už riešil ale pokiaľ sa presne neurčí vzťah vlastník pozemku 
a vlastník cesty problém nebude vyriešený k spokojnosti. 

- Členovia VVO I. navrhujú aby sa až do vyriešenia problému na tomto pozemku 
neudeľovali pokuty zo strany mesta a budú apelovať na vyriešenie problému 
k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. 

 
2) Na stretnutí VVO I. sa zúčastnil občan Prievidze Branislav H.- ako majiteľ časti 

pozemkov medzi Poľnou a Veľkonecpalskou ulicou, ktoré zdedil. V júni 2022 si 
podal na mesto žiadosť o odkúpenie aj zbytnej časti pozemkov. Do dnešného dňa 
mu zo strany mesta nebolo doručené žiadne vyjadrenie k danej žiadosti. Mesto mu 
zaslalo len pokutu, že sa o svoj majetok nestará a neudržiava. Žiada aby jeho 
žiadosť bola spracovaná a doručené stanovisko mesta k jeho žiadosti. Prípadne by 
odpredal tieto pozemky mestu.  

- Členovia VVO I. odporúčajú aby sa vysporiadali majetko - právne záležitosti, príp. 
mesto navrhlo kúpnu cenu pozemkov alebo inú vhodnú alternatívu.  

- Členovia VVO I. žiadajú právnu kanceláriu mesta Prievidza aby doručila žiadateľovi 
vyjadrenie k jeho podanej žiadosti. 

 
3) Michal Dobiaš navrhuje nový spôsob rozmiestňovania veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK) v lokalite VVO I. ( Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, 
Žabník). Boli by rozmiestňované podobne ako to funguje vo VVO č. IV. (Kopanice). 
Išlo by o adresné umiestňovanie na základe telefonickej objednávky predsedu 
SVB. Nakoľko ide o nový spôsob, veľmi dôležitá je spolupráca s predsedami 
spoločenstiev ako aj masívna masmediálna podpora. Michal Dobiaš zároveň 
požiadal prítomných členov VVO I. o vyjadrenie ich stanoviska, pričom potvrdil, že 
doterajšie skúsenosti z VVO IV. boli také, že bezprostredne po zavedení sa 
v prvých rokoch zvýšili náklady na zvoz a likvidáciu VOK a k poklesu nákladov 
došlo až v neskorších rokoch. 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová a JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD si nevedia predstaviť 
umiestňovanie týchto kontajnerov v niektorých lokalitách v podmienkach VVO I. 
a do akej miery môžeme nariadiť spoločenstvám takúto zmenu. Súčasný systém je 
momentálne v poriadku a neregistrujú akékoľvek sťažnosti a problémy, pre ktoré 
by bolo potrebné čokoľvek meniť. Za transparentné a korektné považujú 
rešpektovať názor prijímateľa tejto obyvateľmi platenej služby, v tomto prípade 
obyvateľov SVB. Podľa výsledku tento názor následne za poskytovateľa služby 
rešpektovať, čim sa súčasne zabezpečí otvorenie možností tak  pre navrhovanú 
zmenu (kde bude obyvateľmi SVB preukázateľne požadovaná) a súčasne priestor 
na tú situáciu, aby sa zachoval doterajší systém vo VVO I., kde požiadavka na 
zmenu od SVB nevzíde.  

- MVDr. Norbert Turanovič si myslí, že treba dať takejto zmene šancu. 
- Hlasovanie: Za 1 / Zdržal 0 / Proti 4 
- Členovia VVO I. odporúčajú osloviť príslušné SVB o vyjadrenie súhlasu s návrhom 

na zavedenie tejto zmeny (pre rozmiestňovanie VOK) vo VVO I. 
 

4) Ing. arch. Miroslav Kontriš, útvar architekta mesta, referent pre územné plánovanie 
predniesol na prerokovanie územnoplánovaciu dokumentáciu „Územného plánu 
zóny Necpaly“ (UPN Z Necpaly) a to na základe doručeného nesúhlasného 
stanoviska zo strany dotknutých vlastníkov pozemkov ( G. Annou, M. Viliamom a P. 
Andreou) v procese prerokovania návrhu ZaD č. 2 UPN Z Necpaly. Spracovanie 



zmeny UPN Z Necpaly, územnopriestorovej časti UPČ 10a vyplynulo zo schválenia 
požiadavky pána M. Krajčíka. Spracovanie návrhu ZaD č. 2 UPN Z Necpaly a jeho 
prerokovanie prebehlo v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. 
Vzhľadom na skutočnosť, že obe strany trvajú na svojich stanoviskách, (p. Krajčík 
trvá na zmene v zmysle spracovanej ZaD č. 2 UPN Z Necpaly a p. Geczyová, p. 
Mokrý, p. Petrášová trvajú na ponechaní pôvodného návrhu UPN Z Necpaly bez 
zmien v tejto lokalite). Ing. arch. Miroslav Kontriš zároveň požiadal prítomných 
členov VVO1 o vyjadrenie ich stanoviska – rozhodnutie o námietkach. 

- Členovia VVO I.: 
- Hlasovanie: Za 4 / Zdržal 0 / Proti 1- v zmysle pôvodného návrhu 
- Hlasovanie: Za 1 / Zdržal 0 / Proti 4- v zmysle zapracovaného návrhu ZaD č.2  
 
5) Ing. arch. Miroslav Kontriš, útvar architekta mesta, referent pre územné plánovanie 

predniesol na prerokovanie územnoplánovaciu dokumentáciu „ Územného plánu 
zóny Necpaly“ (UPN Z Necpaly) a to na základe spracovania návrhu ZaD č. 2 UPN 
Z Necpaly a pripomienok zo strany vlastníkov parciel v zastúpení p. Jaroslav K. 
a RELAX SK s.r.o. Spracovanie zmeny UPN Z Necpaly, územnopriestorovej časti 
UPČ 6d vyplynulo z potreby na zmenu UPN Z Necpaly tejto lokality vo vzťahu 
k možnému využitiu bývalej MŠ na Malonecpalskej ulici. Spracovanie návrhu ZaD 
č. 2 UPN Z Necpaly a jeho prerokovanie prebehlo v súlade s príslušnými 
ustanoveniami stavebného zákona. Z pripomienok počas prerokovania vyplynula 
požiadavka riešiť dopravné prepojenie novonavrhovaného FPB 5-1-8 (požiadavka 
RELAX s.r.o). Pripomienky k riešeniu tejto lokality, ako aj riešenie prípadného 
dopravného prepojenia boli opätovne prerokované dňa 02.02.2023. Ing. arch. 
Miroslav Kontriš zároveň požiadal prítomných členov VVO1 o vyjadrenie ich 
stanoviska – rozhodnutie o námietkach – o možnosti dopracovania dopravného 
prepojenia do ZaD č. 2 UPN Z Necpaly Gazdovská – Nedožerská cesta, ktoré 
v prípade odsúhlasenia v orgánoch mesta bude zahrnuté do rozsahu riešenia ZaD 
č. 2 UPN M Prievidza.  

- Predseda VVO I. informoval, že sa v priebehu dnešného dňa zúčastnili spolu s  
PaedDr. Ďurčovou za VVO I. prerokovania uvedeného dopravného napojenia na 
MsÚ s vlastníkmi priľahlých pozemkov, no zápis zo záverov z rokovania sa 
v súčinnosti s vlastníkmi len pripravuje. Predseda VVO I. týmto predkladá 
informáciu a o tom, že na žiadosť vlastníkov priľahlých pozemkov bude tento zápis 
prílohou zápisnice zo zasadnutia dnešného VVO I. (Príloha č.1), ako preukázanie 
totožného stanoviska z rokovania bez potreby osobnej účasti vlastníkov priľahlých 
pozemkov na dnešnom zasadnutí VVO I. 

- Členovia VVO I.: 
- Hlasovanie: Za 1 / Zdržal 4 / Proti 0- v zmysle pôvodného návrhu (bez dopravného 

prepojenia Gazdovská – Nedožerská cesta) 
- Hlasovanie: Za 4 / Zdržal 0 / Proti 1- v zmysle zapracovania dopravného prepojenia 

Gazdovská – Nedožerská cesta do ZaD č.2 UPN Z Necpaly. 
 
6) Čerpanie finančných prostriedkov z operatívnej potreby VVO I. za účelom 

zabezpečenia občerstvenia na podujatie 1. stretnutie celiatikov organizované 
v spolupráci VVO I.  vo výške 100€.  

- Hlasovanie: Za 5 / Zdržal 0 / Proti 0  
- Členovia VVO I. – súhlasia 

 
 



K bodu 4) 
Na záver predseda VVO I. p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. poďakoval za účasť 
a spoluprácu všetkým zúčastneným a zasadnutie VVO I. ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
         Podpredseda VVO I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Darina Majdanová- zapisovateľka VVO I. 
 
 



Príloha č. 1. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 


