
Zápisnica zo zasadnutia VVO č. 1 
zo dňa 03.10.2019 

 
          Zasadnutie VVO č. 1 sa konalo dňa 03.10.2019, od 16,00hod. -19,00hod., 

v budove  na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, zasadačka – prízemie + 1. poschodie, 
kancelária č. 110. 

 
Prítomní poslanci:  Július Urík,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Mgr. Peter Krško, 
                                MVDr. Vladimír Petráš,   
 
Ospravedlnení poslanci: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Miroslav Žiak 
 
Ďalej prítomný: Ivan Mikula – Mestská polícia, Prievidza 
 
Občania: p. Marián Vavro, Prievidza 
                 p. Reis, Prievidza 
 
Zapisovateľka: Miriam Uríková   
                 

PROGRAM: 
 
                                      1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom                                                                                                                                                  
                                      2. Požiadavky, pripomienky občanov 
                                      3. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 
                                      4. Operatívna potreba VVO č. 1, čerpanie finančných prostriedkov            
                                          k 30.09.2019 
                                      5. Rôzne – diskusia                                       
                                      6. Záver   
                                                                                                                
K BODU 1/:   
 
-predseda p. Urík Július privítal prítomných členov VVO č. 1 a občanov, oboznámil ich 
s programom. 
 
K BODU 2/: požiadavky, pripomienky občanov: 
-p. Marián Vavro, Prievidza – 
-na Ul. Vajanského vlastní rodinný dom, autá parkujú na oboch stranách predmetnej ulice, 

a tak mu bránia výjazdu z dvora, viackrát volal Mestskú políciu, problém majú už aj 
smetiarske vozidlá, nakoľko je ulica úzka a jednosmerná, autá parkujú po oboch stranách, 
problém by bol aj pri požiari, sanitke, pod..  
-predseda VVO č. 1 odporučil riešiť na dopravnej komisii, k problému sa vyjadril aj 
zamestnanec MsP - p. Mikula, MsP príde problém riešiť priamo s p. Vavrom na mieste 
bydliska. 
 
-p. Reis, Prievidza - 
-býva na Nábr. sv. Cyrila, vedľa komunikácie, činžový dom, po Nábr. sv. Cyrila je veľká 
premávka, MHD + vozidlá, ktoré zásobujú areál bývalého družstva, na činžovom dome im 
praskajú steny – schodištia, nakoľko s komunikáciou ich delí len chodník,  
-VVO č. 1 odporúča riešiť na dopravnej komisii, zásobovanie riešiť cez Cestu 

poľnohospodárov, Vápenická /cestu si skracujú aj rôzne kamióny a taxislužby 
z Handlovej, úžitkové vozidlá,  
-nový chodník vedľa drevenice zo zastávky na Nábr. sv. Cyrila, ničia vozidlá, ktoré si 
skracujú cestu  
VVO č. 1 berie na vedomie – odporúča vybudovať 1-2 stĺpiky 
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K BODU 3/: prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov:    
 
-mail – zo dňa 12.09.2019 – p. Soňa Tršová, Dlhá ul. 46, Prievidza - 
o namaľovanie čiar na parkovacích plochách pri dome Dlhá ulica č. 46, v záujme lepšieho 
využitia miesta, 
-VVO č. 1 súhlasí, berie na vedomie 
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za 
                   0x proti 

 
-mail – zo dňa 02.10.2019 – Ing. Ján Dolhý, referent pre dopravu MsÚ, Prievidza - 

-orientačná cenová ponuka na tabuľky s názvami MHD zastávok pre potreby požiadaviek 
VVO č.1/807 a 1/816 – 70,80€/1ks/cenová ponuka platí pri odbere 30ks, pri menšom 
množstve sa môže cena navýšiť/od fy značenie SK, s. r .o., 
-VVO č. 1 navrhuje vyžiadať si aj iné cenové ponuky, a aj VVO č. 1 preverí iné 
možnosti, cena je privysoká 
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                   0x proti 
   
-žiadosť - zo dňa 30.09.2019 - Ing. Katarína Andrejkovičová – právna kancelária MsÚ  
-o doplnenie – vyznačenie na mape osvetlenie – Staničná ulica – je bez osvetlenia, 
/požiadavka VVO č. 1/806/ -právna kancelária - Staničná ulica sa nachádza na parc. CKN 
č. 1184/1 /vlastník SR, LV č. 4343 – snímka – časť ulice označená ružovou/, pri rodinných 
domoch sa ulica nachádza na parc. CKN č. 1184/70 /vlastník mesto PD, LV č. 1- snímka – 
čast ulice označená zelenou/, odd. výstavby a ŽP neposudzuje osvetlenie ani nedáva 
požiadavku do rozpočtu na realizáciu nového osvetlenia TSMPD, TSMPD preverí 
opodstatnenie požiadavky a možnosť riešenia, PK odporúča riešiť odkúpenie pozemku do 
vlastníctva mesta a vybudovať zodpovedajúcu miestnu komunikáciu, rozvod VO riešiť v 
rámci výstavby komunikácie, ale musí mať samostatné odberné miesto, inak osvetlenie 
ulice nie je možné    
-VVO č. 1 súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov, s vybudovaním VO 
celej ulice, berie na vedomie 
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                   0x proti 
 
-mail – zo dňa 01.10.2019 – Ing. Andrea Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a ŽP 
MsÚ, Prievidza - 
-príprava projektového zámeru s pracovným názvom „Bikesharing v meste Prievidza“ , pre 
účely uchádzania sa o získanie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v 
pripravovaných výzvach, ide o vybudovanie jednotlivých stanovíšť so stojanom na bicykle so 
solárnym panelom, bicykle s GPS, príslušný software, je potrebné určiť presnú polohu a 
počet stanovíšť, kde budú umiestnené stojany vrátane bicyklov, boli  vytypované lokality, 
kde sú v súčasnosti už umiestnené stojany zelených bicyklov, ktoré budú nahradené 
novými, väčšími stojanmi a zároveň sú navrhnuté aj nové miesta pre zabezpečenie 
dostupnosti tejto služby aj v iných častiach mesta  /Dlhá ulica – predajňa potravín Koruna, 
Dlhá ulica – Rozvoj /pri Prima banke/, Ul. M. Mišíka – predajňa CBA, Ulica stavbárov – 
Potraviny Spektrum, Námestie slobody – OD Šafrán, Veľkonecpalská ulica – predajňa CBA, 
Hviezdoslavova ulica – Terasy /pri fitnescentre/ 
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-VVO č. 1 súhlasí s vytypovanými lokalitami, okrem č. 6 – viď vyjadrenie /lokalita 
Veľkonecpalská ulica – predajňa CBA – VVO č. 1 nesúhlasí pre záber parkovacích 
miest, navrhuje umiestniť na vhodnejšom mieste, napr. pôvodné stojany 
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                   0x proti 
 
-žiadosť – Rastislav Dúcky, Banícka ulica 71/5, Sebedražie - 
- o rozšírenie vjazdu na parc. CKN č. 7839/1 s výmerou 763m2, vo vlastníctve žiadateľa, 
odpredaj parc. 7839/6 s výmerou 145m2, kde udržiava poriadok a čistotu – Ciglianska 

cesta, Prievidza   
-VVO č. 1 súhlasí s predmetným predajom pozemku     
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                   0x proti 
 
-žiadosť – fy Schnener, spol. s r. o., v zast. Richard Skalík, konateľ, Kubranská 
67/102, Trenčín - 
-žiadosť o kúpu pozemkov, parc. CKN 5258/19 – 649m2, 5258/13, časť parc. 5258/21, 
časť parc. 5258/18, časť parc. 5258/20, Športová ulica, na výstavbu čerpacej stanice    
-VVO č. 1 nesúhlasí s odpredajom pozemkov   
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                   0x proti 

 
-žiadosť – fy EL Corp, spol. s r. o., v zast. Valéria Tužinčinová, Rudnianska Lehota  
č. 45 - 
-žiadosť o kúpu pozemkov, Ul. Mišíka, parc. Reg. CKN č. 2072/6, 2072/3, 2072/1 238m2, 
za účelom vybudovania 7 parkovacích miest so závorou- 
-VVO č. 1 nesúhlasí s predmetným odpredajom pozemkov   
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                  0x proti 
 
-žiadosť – Radoslav Hanzel Radeva, Nová 598/22, Kanianka  - 
-žiadosť o predĺženie prenájmu časti pozemku parc. reg. CKN č. 2121 a CKN č. 2120/1, v 
spoločnej výmere 240m2, „kaviareň Greenbox“, na dobu neurčitú, vzhľadom na finančnú 
náročnosť rekonštrukcie prevádzky, nájomná zmluva č. 02/19 bola uzatvorená dňa 
31.01.2019, na účel poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Greenbox, na dobu 
určitú od 01.04.2019-31.12.2019 
- VVO č. 1 súhlasí s predĺžením nájmu do 31.12.2020   
prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                  0x proti 
 
-žiadosť – zo dňa 03.10.2019 – Dôvodová správa – Ing. Erika Vašková, referent právnej 
kancelárie MsÚ  –  Prievidza - 
-oddelenie výstavby a ŽP požiadalo o majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom, 
pre účely vydania stavebného povolenia k stavbe „Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi – 
časť B“   
-VVO č. 1 súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov   
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prítomní: 4 členovia 
hlasovanie: 4x za    
                  0x proti 
 
 
K BODU 4/: operatívna potreba VVO č. 1 – čerpanie finančných prostriedkov k 
30.09.2019:    
-predseda p. Urík informoval o čerpaní finančných prostriedkov z operatívnej potreby VVO 
č. 1 – vyčerpaných k 30.09.2019 – 3 506,07€, zostáva 2 493,93€, 
-VVO č. 1 odsúhlasil dočerpať finančné prostriedky:  
-k Vianociam pre MŠ, ZŠ – vianočné, mikulášske besiedky pre deti, varenie vianočnej 

kapustnice na Námestí slobody, Necpaly Fan – Mikuláš,  
 

 
K BODU 5/Rôzne: 
 
-p. URÍK- 
-občania zo Sídliska Mládež, mladé rodiny, požiadali o detské ihrisko, predseda VVO č. 1  
p. Urík jednal s p. Ing. Bencom, vedúcim referátu pre projekty a investície MsÚ.  
Mesto nemá na detská ihriská vyčlenené fin. prostriedky, ale bude vyhlásená súťaž na 
Žihadielko, v prípade úspechu bude osadené na Sídlisku Mládež, 
 
-opätovne žiadame o osadenie stĺpika na novom chodníku medzi Nábr. sv. Cyrila, smerom  
na Ul. Škarvana - prejazd vozidiel. 
 
-p. MVDr. Petráš - 
- opätovná požiadavka -  požiadavka MŠ pri ZŠ Malonecpalská na nové a vyhovujúce 
„preliezky“ a mobiliár detského ihriska na školský dvor – existujúce už nevyhovujú od 
mesiaca september 2019 pribudla ďalšia trieda v MŠ. 
 
-p. Mgr. Krško - 
-preveriť možnosti riešenia autobusovej zastávky – jej „prekrytia“ alebo jej preloženie – 
Košovská cesta/pri TSMPD, s. r. o./. 
 
 

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 19,00hod.. 
 
 
                                                                                              Július Urík, 
                                                                                          predseda VVO č. 1 
Zapísala: Miriam Uríková              
 

Na vedomie:  odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP, MsÚ    
                      právna kancelária MsÚ 
                      SMMP, s. r. o., Prievidza 
                      TSMPD, s. r. o., Prievidza 

                      Mestská polícia, Prievidza 
 
Príloha: 1x tabuľka VVO č. 1 - požiadavky občanov 



 


