
Z á p i s n i c a  
z výjazdového zasadnutia Výboru volebného obvodu č. I.  –  

(Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník) 
zo dňa 22.03.2023 

 
Začiatok zasadnutia:  16:00 
Ukončenie zasadnutia:  18:00 
 
Prítomní členovia: 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, RNDr. Ing. Ján Kuchárik, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
MVDr. Vladimír Petráš, MgA. Martina Polievková, art., PhD., MVDr. Norbert Turanovič 
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Podnety  
3. Rôzne 
4. Záver 

 
K bodu 1) 
Výjazdové zasadnutie VVO č. I. sa začalo po dohode všetkých členov výboru na 
Ciglianskej ulici, predseda VVO č. I. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. privítal prítomných 
a otvoril zasadnutie, neskôr sa výbor presunul na Lúčnu ulicu a Veľkonecpalskú cestu. 
 
K bodu 2) 

1. Žiadosť- Spokojnosť n.o., Ciglianska cesta 2643, 971 01 Prievidza. 
- Možnosť montáže a demontáže paletového sedenia vedľa budovy organizácie 

počas akcií robených pre občanov na Ciglianskej ceste. 
- Za správcu nájomných bytov, SMMP, s. r. o., konateľ spoločnosti JUDr. Ján 

Martiček nevidí problém pri montáži a demontáži sedenia. 
- Členovia VVO č. I- schvaľujú. 

 
2. Žiadosť- obyvatelia bytových domov na Ciglianskej ceste. 
- Vybudovanie workout fitness ihriska. 
- Členovia VVO č. I- odporúčajú zriadiť najskôr 1-2 cvičiace prvky, osloviť TSMPD 

či nemajú nejaké demontované prvky na sklade, ktoré by sa dali znovu použiť. 
 

3. Vymeniť piesok v pieskovisku, vymeniť pletivo na ihrisku a opraviť hracie prvky. 
- JUDr. Ján Martiček- s menšími opravami nie je problém, hracie prvky ako napr. 

basketbalový kôš však musia spĺňať bezpečnostné normy podľa platnej 
legislatívy. 

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová- možnosť maľovaných prvkov na zemi, ktoré mali 
úspech u detí aj v iných lokalitách. 

- Členovia VVO č. I- zabezpečia farby a maliarske potreby. 
 

4. Zmena- spoje MHD- Ciglianska cesta 
- v súčasnosti premávajú iba ranné spoje okolo 7,00h do centra a v iných časoch 

už nechodia. Najbližšia zástavka MHD je iba pri SAD- deti chodia cez cestu bez 
priechodu pre chodcov. 



- JUDr. Ing. Ľuboš Maxina- odporúča obyvateľom možnosť využívať kombináciu 
mestskej a prímestskej dopravy a preveriť možnosť zachádzky pri spoji, ktorý 
končí linku. 

- JUDr. Ing. Ľuboš Maxina upozornil obyvateľov, že predmetná cesta nepatrí 
mestu Prievidza ale patrí pod správu TSK. Informoval, že takéto problémy rieši 
Mestská polícia, resp. hliadka zriadená z radov obyvateľom Ciglianskej cesty.  

- Členovia VVO č. I- odporúčajú problém- spoje MHD konzultovať s prednostom 
Msú Prievidza a SAD, Prievidza  

- Členovia VVO č. I- odporúčajú rozdelenie úloh pri pomoci prechodu deťom cez 
cestu: obyvatelia – kto by zastrešoval hliadku a VVO č. I.- zriadenie prechodu 
pre chodcov, školenie a pomôcky pre vzniknutú hliadku.  

 
5. Žiadosť- Ján Korec- Catering, Lúčna ulica 12, 971 01 Prievidza. 
- Na základe neschválenej žiadosti o nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Prievidza (ako odkladacia plocha na obedáre vedľa stojiska nádob 
komunálneho odpadu). 

- Členovia VVO č. I- navrhujú odkúpenie časti pozemku par. reg C, LV 2565/1 
v k.ú. Prievidza (pri zadnom vchode budovy). 
 

- Žiadosť- majitelia nehnuteľností- Veľkonecpalská cesta / Poľná ulica  
- Posunutie plota vedľa predmetných nehnuteľností do roviny, s prihliadaním na 

ochranné pásmo plynového potrubia, ktoré vedie pozemkami. 
- Členovia VVO č. I- navrhujú odkúpenie časti pozemku, LV 6243, 6244 v k.ú. 

Prievidza. 
 

K bodu 3) 
- P. Rázcová zo Spokojnosť n.o.- požiadala mesto o súčinnosť pri upratovaní 

vnútrobloku a okolia Ciglianskej cesty. 
 

- Členovia VVO č. I. preverili riešenie sťažnosti p. Pollákovej Márie byt. č. 108/D, 
Ciglianska cesta, za nájomníkov  bytov, vo veci poškodzovania majetku mesta.  

- JUDr. Ján Martiček,  informoval členov o vzniknutom probléme, tiež o náprave. 
Obyvatelia bytovky si častokrát zamykajú dvere na chodbe na poschodí, čo 
nemôžu, pretože z hľadiska požiarnej bezpečnosti musia ostať otvorené. 

 
- Členovia VVO č. I. boli oboznámení s predelením chodieb jednotlivých blokov 

v rámci požiarneho projektu.  
 

- Členovia VVO č. I odporúčajú vyčistiť, resp. vypíliť a vhodne upraviť 
priestranstvo na pozemku, LV 6243, 6244 v k.ú. Prievidza (viď. Príloha č.1). 

 
K bodu 4) 
Na záver predseda VVO č. I. p. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. poďakoval za účasť 
a spoluprácu všetkým zúčastneným a zasadnutie VVO č. I. ukončil. 
 
 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
          predseda VVO č. I. 
 
Zapísala: Ing. Darina Majdanová- zapisovateľka VVO č. I. 



Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


