
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

(ďalej len "VVO 2"), konaného v Dome kultúry, 1. poschodie, dňa 02.02.2023 (štvrtok), v 

čase od 16.30 h  do 17.30 h. 

 

Členovia VVO 2: 

prítomní:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, podpredsedníčka,  

   Mgr. Július Gális, Ivica Čertíková,  

 

ospravedlnení: Ing. Natália Svítková 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza  

 

Iní prítomní:   

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyjadrenie k žiadostiam 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: 

Predseda VVO 2, Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu 2: 

1. Predseda VVO 2 Ing. Ľuboš Jelačič informoval o žiadosti o vyhradenie parkovacieho 

miesta pre p. Mariána Rendeka, bytom Prievidza, Malá 146/5. Jedná sa o plne 

platiaceho žiadateľa. 

 

Stanovisko k žiadosti p. Mariána Rendeka k žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta: 

 

VVO 2 súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta pre Mariána Rendeka, bytom Prievidza, 

Malá 146/5.  

 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 4   Za: 4  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
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2. Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 2909/20, 971 01, IČO: 48046434 

právna kancelária MsÚ, JUDr. Mária Kasalová - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o nájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza a zriadenie predkupného práva. 

Katastrálne územie Prievidza, Ul. Max Brose, stavba SO-02 Parkovisko ako súčasť 

"Nové napojenie priemyselnej zóny Prievidza", 

parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/145, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4175 

m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/146, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1876 m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/148, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 143 m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/189, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 164 m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/192, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 48 m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/216, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 431 m2, parcela reg. C KN, parc. číslo 8114/217, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1304 m2. 

 

Účelom nájmu je využívanie stavby parkoviska pre zamestnancov Brose Prievidza, spol. s 

r. o. a verejnosti, pričom parcely pod stavbou sú vo vlastníctve spoločnosti Brose 

Prievidza, spol. s r. o., s využitím predkupného práva v prospech spoločnosti Brose 

Prievidza a prebratím starostlivosti o objekt parkoviska. Žiadajú o nájom so sumou nájmu 

1 €/rok po dobu 10 rokov s 5 ročnou prolongáciou opakovane. 

 

Stanovisko k žiadosti Brose Prievidza, spol. s r. o. k žiadosti o nájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Prievidza a zriadenie predkupného práv: 

 

VVO 2 súhlasí s nájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza a zriadením 

predkupného práva a zároveň žiada predloženie nájomnej zmluvy pred schvaľovaním 

v MsZ. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 4  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

 

Predseda VVO 2, Ing. Ľuboš Jelačič informoval prítomných o zámere vytvoriť plán 

čerpania finančných prostriedkov z operatívy VVO 2.  

Podpredsedníčka Helena Dadíková informovala, že na základe požiadavky zástupcu 

primátorky MVDr. N. Turanoviča  požiadala  Správu majetku mesta o spracovanie  návrhu 

na riešenie prístupu k buste M. R. Štefánika na jednosmerkách v blízkosti kina Baník ( na 
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Ul. M. R. Štefánika).  ZPM MVDr. N. Turanovič zdôvodnil túto požiadavku tým, že pri 

starostlivosti o bustu M.R. Štefánika a kladení vencov sa chodí po trávniku, čo je 

predmetom kritiky obyvateľov. 

Prvotný návrh na riešenie prístupu k buste bol postúpený architektke mesta a ved. odboru 

výstavby MsÚ. Následne bola po pripomienkovaní návrhu odoslaná požiadavky na 

SMMPD, s.r.o., na vypracovanie cenovej ponuky.  

Záver : Na základe predloženej cenovej ponuky zo Správy majetku mesta výbor VVO 2 

rozhodne o investícii z operatívy na zasadnutí v marci 2023. 

 

K bodu 4: 

 

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru  

ukončil. 

 

 

Prievidza  02.02.2023 

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


