
Zápisnica zo zasadnutia VVO č. 1 

zo dňa 03. 09. 2020 

 

 

      Zasadnutie VVO č. 1 sa konalo dňa 03. 09. 2020, od 16,00 hod. –18,00 hod., v budove na 

Ul. Hollého č. 2, Prievidza, prízemie, zasadačka.   

 

Prítomní poslanci:  Július Urík,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,  

                                  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Mgr. Peter Krško,  

                                  MVDr. Vladimír Petráš 

 

Neprítomný:  Ing. Miroslav Žiak /ospravedlnený/ 

                         

Zapisovateľka: Miriam Uríková   

                

Ďalej prítomní občania:  p. Miroslav Beran, Ul. Hodžu 344/4, Prievidza  

                                                                        

 

PROGRAM: 

 

• 1.Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom 

• 2.Požiadavky, žiadosti občanov 

• 3.Prejednanie žiadostí občanov, mailov 

• 4. Rôzne – diskusia                                       

• 5. Záver   

                                                                                                                 

 

K BODU 1/:   

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

s programom. 

 

K BODU 2/: požiadavky, žiadosti občanov: 

-občania:  

-p. Miroslav Beran, Ul. Hodžu 344/4, Prievidza  - 

-parkovisko na Ul. Hodžu 2, 4, sľúbené už 2. volebné obdobie, kedy sa konečne dočkáme? 

-občania parkujú na provizórne vybudovaných parkovacích plochách, niektorí občania volajú 

MsP, prichádza k hádkam 

-na otázky odpovedal p. predseda Urík Július 

 
 

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

-žiadosť osobne prevzatá na VVO č. 1  – Bc. Peter Struhár, Urbánkova ulica 914/3,  Prievidza  -    

o opravu chodníka pred rodinnými domami – Športová ulica č, 41, 43, 45, 47 /ide o nedokončenú časť 

chodníka pred uvedenými domami z roku 2010/,  

- VVO č. 1 žiada riešiť lokálnou opravou - TSMPD, s. r. o., Prievidza    

- predmetná žiadosť podaná v podateľni MsÚ dňa 04. 09. 2020 /smerovaná na odd. výstavby 

a ŽP MsÚ/  

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                    0x proti       
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-žiadosť – spoločnosť KLASIK 1, spol. s r. o., Nábr. A. Kmeťa č. 11, v zast. Michalom Beňom, 

Prievidza  -    

o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 1644, v rozsahu 11 

m2 – 1 parkovacie miesto, na účel zabezpečenia parkovacieho státia pre zákazníkov reštaurácie a pre 

krátkodobo ubytovaných v Penzióne Sabbia /vyjadrenie Ing. Bartoša, vedúceho strediska MK a správy 

parkovísk TSMPD, s. r. o., - „na predmetnú lokalitu Píly sa spracováva projektová dokumentácia, 

ktorá bude riešiť územia ako celok a následne bude zaradená lokalita, ako ďalšia súčasť CMPZ“. 

- VVO č. 1 súhlasí s nájmom časti pozemku   

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                    0x proti       

 
-žiadosť – Galina Kamenická, Nová Lehota č. 108, Handlová   -    

o nájom časti mestského pozemku, parc. CKN č. 2122/1, za účelom predaja ľudovo-umeleckých 

výrobkov – sviečky, vonný vosk, darčekové predmety z včelieho vosku a iné, hlavne vianočný tovar, 

vlastní drevený uzamykateľný stánok 3 x 2 m a žiada o mesačný nájom v termíne  

od 23. 11. – 23. 12. 2020 

- VVO č. 1 súhlasí s nájmom časti pozemku   

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 4x za 

                    1x zdržal sa  

                    0x proti       

 

-mail zo dňa 12. 08. 2020 – Ing. Zuzana Iliašová, referent pre komunálne odpadové 

hospodárstvo MsÚ –  

-rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – jeseň 2020 

-zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov 

-triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste Prievidza – 

jeseň 2020 

- VVO č. 1 berie na vedomie, súhlasí s pripomienkou – doplniť 1ks kontajner – 

Ciglianska cesta – pri „pavlačove byty OSP“ 
prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                    0x proti       
 

 

K BODU 4/: rôzne: 

-odpoveď na:  

-mail zo dňa 11. 08. 2020 – p. Martina Gombarčíková, hlavný koordinátor aktivačnej 

činnosti MsÚ- prečistenie sútoku Lúkavice a Handlovky:  

-lokalita je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., odštepný závod Piešťany, 

Správa povodia Hornej Nitry Topoľčany. Aktivační pracovníci nesmú vstupovať do korýt 

vodných tokov, ani sa pohybovať v ich ochrannom pásme.  

-VVO č. 1 berie na vedomie  

 

-p. PaedDr. Kvetka Ďurčová –  odpíliť strom - Veľkonecpalská ul.  

-VVO č. 1 berie na vedomie a súhlasí  

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                   0x proti      
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-členovia VVO č. 1 -   

-žiadajú – pri verejnom obstarávaní na chodníky a komunikácie o účasť v komisii 1 člena 

VVO č. 1, 

 

-žiadajú zaradiť do rozpočtu mesta realizáciu projektu „spojovací chodník Gazdovská, 

Malonecpalská“ /pri novopostavených bytoch/  

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                   0x proti      

 

-p. Július URÍK  –  

- žiadosť o opravu chodníka – vnútroblok Dlhá ulica, vchody č. 18 -26, opakovaná 

požiadavka,  žiadame zorganizovať stretnutie na Dlhej ulici za prítomnosti p. Ing. Hammer,  

p. Ing. Bartoš, p. Urík, navrhujeme riešenie - opravu vykonať pracovníkmi TSMPD, s.r.o., 

 

-žiadame opíliť stromy – brezy za blokom, vchody č. 22 – 23 Nábr. sv. Cyrila – za 

trafostanicou, konáre idú až do okien a šíri sa z nich hmyz /bzdochy/,  

 

-Ul. A. Škarvana č. 2, 4 – okolo činžových domov sú diery, z ktorých vychádzajú potkany, 

tiež z bývalej výmenníkovej stanice, na Nábr. sv. Cyrila, ktorú odkúpil p. Švejda, potkany 

vychádzajú aj z kanála – bývalé teplovodné rozvody pod detským ihriskom na Škarvana 

č. 4 – žiadame vykonať deratizáciu  

prítomní: 5 členovia 

hlasovanie: 5x za 

                   0x proti      

 

 

K BODU 5/záver: 

 

     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 18,00 hod..                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                     Július Urík, 

                                                                                                                predseda VVO č. 1 
Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1                
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


