
Zápisnica zo zasadnutia VVO č. 1 

zo dňa 01. 10. 2020 
 

     Zasadnutie VVO č. 1 sa konalo dňa 01. 10. 2020, od 16,00 hod. –18,30 hod., v budove   
na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, prízemie, zasadačka.  

 

Prítomní poslanci:  Július Urík,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, MVDr. Vladimír Petráš, 
                                  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Mgr. Peter Krško, 

                                  Ing. Miroslav Žiak 
 

Zapisovateľka: Miriam Uríková   
 

Ďalej prítomní: p. JUDr. Ján Martiček - SMMP, spol. s r. o., Prievidza 

                           p. Ing. Roderik Weissabel - SMMP, spol. s r. o., Prievidza 

 

Občania: p. Bc. Ráczová Nikola, p. Horváthová Mária, p. Ezechiel Daniel,  

                 p. Mgr. Kotian Filip – Ciglianska cesta, Prievidza  
                 p. Hatala Martin a p. Hatalová Mária - Nábr. sv. Metoda, Prievidza  
                  

 

PROGRAM: 

 

                           1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom                                                                                                            
                           2. Požiadavky občanov 

                           3. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 
                           4. Čerpanie fin. prostriedkov z operatívnej potreby VVO  

                           5. Rôzne – diskusia                                       

                           6. Záver   
                                                                                                                 

 

K BODU 1/:   
 

-predseda p. Urík Július privítal prítomných členov VVO č. 1, občanov, oboznámil ich 

s programom. 

 

K BODU 2/: požiadavky občanov: 
 

- p. Hatala s manž. -  
-žiadajú prestaviť osvetlenie na Ul. Matice slovenskej na semaforoch, svietia im do okien 

na Nábr. sv. Metoda, semafor celú noc bliká, ruší ich to, nemôžu spať /rodinný dom vedľa 

predajne „Maco“/,  

- urgovať opravu povrchu mostu nad Handlovkou, pri prejazde kamiónov a nákladných áut 

v noci nemôžu spať /nejde o majetok mesta/ 
-zarastené koryto Handlovky bambusmi – treba vyčistiť /nejde o majetok mesta/ 

-na otázky odpovedal p. predseda Urík, p. zástupca primátorky JUDr. Ing. Maxina 

-VVO č. 1 berie na vedomie  

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 
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-požiadavka – občania „Rómska občianska iniciatíva“ - Ciglianska cesta, Prievidza - 
-opäť požadovali veľkoobjemový kontajner pri bytovku „Pavlače – OSP“, 

-poďakovali konateľovi SMMP, s. r. o., Prievidza za oplotenie a opravy ihriska na 

Ciglianskej ceste,  
-informovali VVO č. 1 o pravidelnej obhliadke lokality, kontrola čistoty, spolu občianska 

iniciatíva sa pravidelne starajú o čistotu,  
-požiadali SMMP, s. r. o., Prievidza – o deratizáciu, dezinsekciu, hlavne proti rozmnoženým 

švábom a plošticiam, 
-na otázky odpovedal konateľ SMMP, s. r. o., p.  JUDr. Martiček, p. Ing. Weissabel  

-VVO č. 1 berie na vedomie  

prítomní: 6 členov 

hlasovanie: 6x za 

 

 

K BODU 3/: prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov:    
    

-žiadosť – Tibor Králik, Poľná ul. č. 1, Prievidza - o kúpu pozemku, parc. reg. C KN  

č. 5627, 5628 v celkovej výške 278m2 /schválené uzn. č. 273/20 MsZ/, Poľná ul., Prievidza        
-VVO č. 1 po obhliadke predmetného pozemku zistil, že pozemok je uprataný, odporúča 

podpísať KZ s p. Králikom 

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 

 

-žiadosť – Ivan Poliak, Ul. Žarnova 821/22, Prievidza - 

-žiadosť - Petra Michaelová, Kútovská 15/17, Prievidza - o kúpu pozemku, cca 15m2, 

predzáhradku, Na záhumní, Prievidza         

-VVO č. 1 súhlasí s odpredajom pozemku na predzáhradku    
prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 

 

-žiadosť – Ján Kotian, Mariánska ul. 13/7, Prievidza - o zrušenie práva spätnej kúpy  

k parc. č. 3120/12, KZ č. 2998, Vinohradnícka ul., Prievidza    
-VVO č. 1 neodporúča zrušiť predkupné právo mesta 
prítomní: 6 členov 

hlasovanie: 6x proti  
 

-žiadosť – Róbert Dadík - TERMONT, Lúčna ul. 157/12A, Prievidza -  o nájom pozemku 

v rozsahu výmery 72m2, parc. č. 2565/1 k zabezpečeniu príjazdu k prevádzke /pozn. v 

budove so súp. č. 30157, na parc. č. 2563 na Lúčnej ulici v Prievidzi má žiadateľ odkúpený 

nebytový priestor, v ktorom má umiestnenú prevádzku/         
-VVO č. 1 súhlasí s nájmom pozemku       
prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 

 

-žiadosť – Lucia Antolová, Ul. energetikov 191/19, Prievidza - o prechod nájmu terasy po 

p. Lucii Poliakovej, Ul. Hlinku – Eden Café, parc. č. 2132/7 - 17m2 /so záberom pozemku 

počas celého roka/  
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-VVO č. 1 súhlasí s nájmom pozemku        

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 
 

-žiadosť – REMING CONSULT, a. s., Bratislava, Trnavská cesta 27, zastupujúca 

investora Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo Bratislava, 

Klemensova 8, Bratislava, odbor investorský -o udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti k 

stavbe "Elektrické predkurovacie zariadenia vo vybraných žst. - projektová dokumentácia 

ŽST Prievidza", t. j. s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta v k. ú. Prievidza /pri Staničnej ulici/, parc. reg. C KN č 2374/8, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 3412m2, právo uloženia inžinierskej siete - komunikačného kábla 

-VVO č. 1 súhlasí so zriadením vecného bremena, odporúča rokovať o podmienkach 

nájmu so ŽSR        

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 

 

-mail zo dňa 14. 09. 2020 – Ing. Martina Martinová, referent výstavby MsÚ –  

-Návrh vonkajších fitness strojov na rozšírenie outdoorového ihriska na Dlhej ulici 

v Prievidzi: 

 

1. Eliptický Trenažér 

 
 

                                                                2. Veslovací Trenažér 

 

3. Trenažér chôdze 

 
                                                                     4.Bicykel 
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5.Rebrina 

 

 

                                                                  6.Posilňovací Stroj na Hrudník – Výtlak 

-VVO č. 1 berie na vedomie, súhlasí s prvkami č. 1, 2, 5, 6   

prítomní: 6 členov 

hlasovanie: 6x za 
 

-mail zo dňa 25. 09. 2020 – p. Monika Vaňová, Prievidza:  

1) Katastrofálny stav chodníkov na uliciach Športová, Stavbárov, Lúčna – situáciu riešiť 

v ďalšom období, 
2) Poriadok v centre mesta - dlhodobo sa nerieši problém s neprispôsobivými občanmi pod 

vplyvom alkoholu, ktorí denne okupujú lavičky na námestí. Sedia na lavičkách pred Priorom 

priamo pri detských preliezkach, príp. za Priorom, za Piaristickým kostolom. Hádajú sa, bijú 

sa, znečisťujú okolie, páchne z nich. To isté je pri kaviarni GreenBox, odkedy je v Priore 

TESCO a ľahký prístup k lacnému alkoholu, býva to v centre otrasné. Odpadkové koše, la-

vičky a námestie plné plastových fliaš a plechoviek od alkoholu. Človeku sa hnusí sadnúť si 

na lavičku a posedieť si. Lavičky a chodník pri lavičkách je znečistený od rozliateho alkoholu 

a pľuvancov. Ísť sa prejsť do centra je namiesto potešenia stres. Obáva sa, že to bude čím ďa-

lej horšie, keď vidí, koľko voľných priestorov v centre začíname mať. Skupiny týchto obča-

nov sa stále rozrastajú a vidno nové tváre, pretože sa im dáva príležitosť. Riešenie problému 

nie je jednoduché. Všade sú neprispôsobiví občania, všade sú problémy ale aspoň hlavné ná-

mestie by sme si mohli vedieť upratať, keď to dokážu v iných mestách, 
-p. Urík a p. Ďurčová  odpovedali e-mailom p. Vaňovej, 

-VVO č. 1 berie na vedomie, odporúča riešiť – odd. výstavby a ŽP,  

-treba zvýšiť hliadkovú činnosť Mestskej polície, hlavne okolo námestia, viackrát denne  
 

 

K BODU 4/: operatívna potreba VVO č. 1 – čerpanie finančných prostriedkov:    

 

-na uhradenie nákladov za potlač mikín pre dobrovoľníčky, ktoré zabezpečujú bezplatnú 

výmenu vecí v rámci mestskej iniciatívy Čisto v Prievidzi pre obyvateľov mesta, /charitatívna 

akcia VVO č. 1 so zameraním na ochranu a čistotu prírody/, prevádzka BerTo! výmena vecí 

propaguje myšlienku znižovania objemu odpadu, ekologické povedomie v meste a pomáha 

nielen jednotlivým obyvateľom, ale aj rôznym subjektom a inštitúciám – 80 € 
-VVO č. 1 súhlasí s pridelením fin. prostriedkov vo výške 80,00 €      

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za 
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K BODU 5/Rôzne: 
 

-mail zo dňa 28. 09. 2020 – Mgr. Michaela Beňadiková, PhD., referent kancelárie 

primátorky MsÚ -  
- informácia na základe minulomesačnej požiadavky vvo1/981 o otváraní ponúk na zákazku 

na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií, ktorá sa uskutoční 13. 10. 2020, o 9,30 hod., 
-VVO č. 1 deleguje p. Uríka Júliusa 
prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za  
 

-p. URÍK Július:  

-občania dlhodobo poukazujú na nevyužívaný objekt „Pekáreň Murko“, centrum mesta, pri 

kostole – VVO č. 1 žiada písomnú odpoveď ako sa problém so súkromným vlastníkom rieši, 
 

-na parkovisku pri výškovom dome Ul. Škarvana č. 4 je nad parkoviskom šikmo 

naklonený strom, ktorý ohrozuje parkované motorové vozidlá – VVO č. 1 žiada odpíliť  

prítomní: 6 členov 
hlasovanie: 6x za  
 

 

K BODU 6/: 
 

     Na záver predseda VVO č. 1 p. Urík Július poďakoval za účasť všetkým a zasadnutie VVO 

č. 1 ukončil. 

 

     Zasadnutie VVO č. 1 ukončené o 18,30 hod.. 

 

 

 
      
   

                                                                                                                   Július Urík, 
                                                                                                            predseda VVO č. 1 

     

 

 

 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1              
 

 


