
Zápisnica zo zasadnutia VVO č. 1 

zo dňa 05.12.2019 

 

             Zasadnutie VVO č. 1 sa konalo dňa 05.12.2019, od 16,00 hod. - 17,00 hod., v budove  na 
        Ul. Hollého č. 2, Prievidza, zasadačka – prízemie. 

 
Prítomní poslanci:  Július Urík, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., 
                                  MVDr. Vladimír Petráš, Ing. Miroslav Žiak 

 

Ospravedlnení poslanci:  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Mgr. Peter Krško 
 

Zapisovateľka: Miriam Uríková   
                 

PROGRAM: 

 

                                      1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom                                                                                                                                                  

                                      2. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 

                                      3. Operatívna potreba VVO č. 1, čerpanie finančných prostriedkov            

                                          k 01.12.2019 

                                      4. Plán zasadnutí VVO č. 1 na rok 2020 

                                      5. Rôzne – diskusia                                       

                                      6. Záver   

                                                                                                                

K BODU 1/:   
 

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

 

 

K BODU 2/: prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov:    

 

-mail – zo dňa 05. 12. 2019 – Mgr. Diana Šurkalová Dušeková, referent pre komunikáciu, partnerské 

mestá a protokol MsÚ – požiadavka č. 1/806/2019 – určiť, či je priorita budovať chodník -Staničná 

ulica – je bez osvetlenia - 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, doporučujeme 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 žiada vybudovať len svetelné body v rozsahu 3 – 4 ks, kvôli bezpečnosti chodcov, nežiada 

vybudovať alebo zrekonštruovať cestu, chodník   

prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 

 

-dôvodová správa zo dňa 04. 12. 2019 – právna kancelária MsÚ, Prievidza – 

k žiadosti: Rastislav Dúcky, Banícka ulica 71/5, Sebedražie - 

-dňa 02. 12. 2019 mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer a spôsob 

predať pozemok parcela reg. E KN č. 4480/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144m2, 

vedený na LV č. 10652/parcela reg. C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

145m2, na ktorú LV nie je založený/, za cenu 40€/m2, na účel rozšírenia vjazdu a stavebné účely. 

Podľa informácie, by žiadateľ v budúcnosti pozemok využil na zriadenie parkoviska. Cena 

pozemku 40€/m2 bola odporučená na základe účelu, ktorý žiadateľ uvádza a v zmysle IS - 80 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 
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-dňa 03. 12. 2019 p. Rastislav Dúcky zaslal e-mailom žiadosť o prehodnotenie odporúčanej kúpnej 

ceny, ktoré zdôvodňuje tým, že cez pozemok vedie banská kanalizácia a pri využití parcely na 

stavebné účely by sa v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať s nemalými finančnými 

prostriedkami, navrhuje kúpnu cenu stanoviť na 10€/m2. 

-VVO č. 1 navrhuje znížiť kúpnu cenu na 30€/m2   

prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 

 

 

-žiadosť – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., v zast. Ing. Milan Kocian, splnomocnenec, 

Kopčianska 92, Bratislava  - 

-o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku, parcela reg. C KN č. 3256/84, evidovanej na LV č. 1, 

nachádzajúcej sa na Dlhej ulici – parkovisko pred Poisťovňou Allianz, kde má umiestnené 2ks 

reklamných stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4m, dôvodom je pokračovanie 

ich prevádzky za účelom poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 5 

rokov – od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2024.    

-VVO č. 1 nesúhlasí s nájmom pozemku     

prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 0 - za    

                   4 - proti 

 

 

-žiadosť – Dominik Matiaško, Malá Čausa 266, Prievidza - 

-o nájom časti nebytového priestoru v budove Mestského domu v celkovej výmere 90m2 /prízemie 

65m2 a pivnica 25m2/, za účelom zriadenia „Escape room“ – úniková hra pre max. 6 – člennú 

skupinu, objednávanú na konkrétny čas, dĺžka 1 hry je cca 1 hod., otváracia doba – na objednávku 

od 10,00 hod. - 21,00 hod.. Hra nenarúša nočný kľud. 

-VVO č. 1 súhlasí s vyhlásením VOS     

prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 

 

 

-žiadosť – spoločnosť BEVEX – Banský výskum, spol. s r. o., v zast. Ing. Ľubomír Matejček, 

konateľ 

a generálny riaditeľ, Košovská cesta 20, Prievidza - 

-o predaj pozemku, Košovská cesta, E parcela 2656/2802/ a 11-5032/1 vo vlastníctve SR, parc. reg. 

E KN 

č. 2323/1 vo vlastníctve mesta – zatrávnenie pozemku a vysadenie okrasných drevín   

- VVO č. 1 nesúhlasí s predmetným odpredajom pozemku     

prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 0 - za    

                   4 - proti 
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K BODU 3/: operatívna potreba VVO č. 1 – čerpanie finančných prostriedkov k 01.12.2019:    

-predseda p. Urík informoval o čerpaní finančných prostriedkov z operatívnej potreby VVO č. 1 – 

vyčerpaných k 01.12.2019 – 5 579,37 €, zostáva 420,63 €, 
-VVO č. 1 odsúhlasil dočerpať finančné prostriedky: 
-“predvianočná kapustnica za úsmev“– Námestie slobody – 20.12.2019 - 50,00€ 
prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 

 

 

K BODU 4/: 

-predseda VVO č. 1 p .Urík Július oboznámil členov VVO č. 1 s termínmi I. polroka 2020 

/odovzdanie materiálov na prerokovanie do komisií MsZ, zasadnutí stálych komisií MsZ, zasadnutí 

MsR, zasadnutí MsZ/, -členovia VVO č. 1 upresnili  termíny zasadnutí VVO č. 1 v roku 2020. 
Zasadnutia VVO č. 1 sa budú konať 

1. štvrtok v mesiaci, o 16,00hod., na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. 110  

nasledovne: 
 

Plán zasadnutí VVO č. 1 na rok 2020: 

 

2. január 2020 /1. štvrtok/ 

6. február 2020 /1. štvrtok/ 

5 marec 2020 /1. štvrtok/ 

2. apríl 2020 /1. štvrtok/ 

7. máj 2020 /1. štvrtok/ 

4. jún 2020 /1. štvrtok/ 

2. júl 2020 /1. štvrtok/ 

6. august 2020 /1. štvrtok/   

3. september 2020 /1. štvrtok/ 

1. október 2020 /1. štvrtok/ 

5. november 2020 /1. štvrtok/ 

3. december 2020 /1. štvrtok/ 

 
 

K BODU 5/Rôzne: 

 

-p. URÍK Július -   

- požiadavka občanov – náhradná výsadba stromov – Dlhá ul., vchody č. 6 – 36   
prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 
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-požiadavka občanov – zvýšená kontrola MsP – Lúčna ul. - /CMPZ – rezidentské karty/ 
prítomní: 4 členovia 

hlasovanie: 4 - za    

                   0 - proti 

 

 

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 17,00 hod.. 

 

 

               

                                                                                                          Július Urík, 

                                                                                                     predseda VVO č. 1 

 

 

 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1             
 

Na vedomie: odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP, MsÚ    
                      právna kancelária MsÚ 

                      Mestská polícia Prievidza  

 

Príloha: 1x tabuľka VVO č. 1 - požiadavky občanov 
                             


