
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia poslancov VVO č.1 zo dňa 6. augusta 2020 

 

 

Prítomní poslanci: 

Július Urík – predseda VVO č.1,  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – podpredsedníčka VVO č. 1,  

MVDr. Vladimír Petráš,  

JUDr., Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 

Neprítomní:  Ing. Miroslav Žiak 

  Mgr. Peter Krško – ospravedlnený 

Hostia: p. Oľga Daubnerová, p. Peter Krejč, p. Dana Števčíková – mestská časť Žabník 

p. Marianna Kleinová 

 

Program: 

1. Privítanie, oboznámenie s programom 

2. Prerokovanie žiadostí obyvateľov – osobné  

3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov - písomné 

4. Rôzne – diskusia 

5. Záver, poďakovanie za účasť 

 

K bodu 1) 

Predseda VVO privítal poslancov a prítomných obyvateľov mestskej časti Žabník 

 

K bodu 2) 

Obyvatelia časti Žabník žiadajú: 

a) Preveriť prítomnosť a funkčnosť monitorovacieho  kamerového systému na ulici Lúčna 

b) Možnosť sledovať kamerových systémom priestor pred futbalovým štadiónom a pri 

priľahlých veľkoobjemových kontajneroch 

c) Preveriť opodstatnenie umiestnenia dvoch kontajnerov na zber šatstva (jeden premiestniť na 

iné stanovište) 

d) Do veľkoobjemových kontajnerov hádžu svoj odpad aj priľahlé prevádzky 

e) Doplniť jeden kontajner na plasty (žltý) na ul. Lúčna (oproti vchodu do futb. štadiónu) 

f) Preveriť a umožniť parkovanie áut rodičov detí, ktoré navštevujú futbalové tréningy v areáli 

štadióna (počas ich tréningov) 

g) Neodkladnú rekonštrukciu chodníka na Športovej ulici (vedľa škôlky až po križovatku s ul. 

Stavbárov) 

h) V projekte rekonštrukcie prihliadnuť na to, aby autá pri parkovaní nemuseli jazdiť na 

parkovacie miesta cez chodník a neskracovali tak jeho životnosť 

i) Zvážiť umiestnenie dopravného značenia – Obytná zóna, prípadne Pozor deti! 

j) Zmenu dopravného systému – zjednosmernenie ulíc – doložia zápisnicu zo stretnutia 

spoločenstva vlastníkov bytov so spresnenou požiadavkou 



k) Odborné posúdenie porastov – stromov a kríkov a ich zásadné preriedenie vzhľadom na vek, 

svetlosť bývania, hygienu a bezpečnosť obyvateľov (bytové domy vlhnú, drží sa tam veľa 

vtáctva, ktoré si robí diery a hniezda vo fasáde zateplených domov. 

VVO č.1 berie požiadavky občanov mestskej časti Žabník na vedomie a postupuje ich do 

ďalších orgánov mesta na riešenie 

Prítomní: 4 členovia  Hlasovanie: 4x ZA 

 

P. Mariana Kleinová vyslovila požiadavku na akútnu potrebu prečistenia sútoku Lukavice 

a Handlovky (časť Piesky) –  

VVO č.1 berie požiadavku na vedomie a odporúča riešiť v spolupráci s p. Dušekom a p. 

Gombarčíkovou 

Prítomní: 4 členovia  Hlasovanie: 4x ZA 

 

K bodu 3) 

Vyjadrenia VVO 1 k písomným žiadostiam: 

1. Ing. Roman Götzl, Hornoulická 717/25, Bojnice žiada o kúpu pozemkov na výstavbu IBV, 

parc.č.5532/7 – záhrada 268 m2, 5532/33 – 1574 m2,  5532/34 – 489 – 33m2, Na stráňach 

VVO č.1 súhlasí s predajom  

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 

 

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava žiada o vyjadrenie sa 

k spôsobu využitia pozemku vo vlastníctve SR v prípade uzatvorenia zámennej zmluvy 

a získanie pozemku do vlastníctva mesta.  

Zámena, parc. reg. CKN č. 2257/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1372 m2 za časť 

pozemkov mesta parcely reg. CKN č.2157/2  a 2051/1 o výmere 683 m2 

Vyjadrenie VVO č.1: Neodporúčame zámenu pozemku z dôvodu vecného bremena, 

odporúčame prehodnotiť možnosť prístupu na pozemky mesta od Ul. T. Vansovej, príp. 

koordinovať s JUDr. Stachom uvedenej možnosti prístupu 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x PROTI 

 

3. Matúš Vančo, Gabriela Vančová, Fialková ul 16, Prievidza žiadajú p zrušenie predkupného 

práva mesta Prievidza na pozemok parc.č.5941/3 o výmere 105 m2  za účelom vytvorenia 

stavebného pozemku. 

Vyjadrenie VVO č.1: Súhlasíme so zrušením predkupného práva s tým, že žiadatelia budú 

oboznámení so stanoviskom architektky mesta, že uvedený pozemok nie je v zmysle UPN 

Z Necpaly určený na zastavanie. 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 

 

4. Advance Investmens, a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza – opätovná žiadosť o odkúpenie 

pozemkov na parc.č. 2374 – 1546 m2, 1184/81 – 27 m2, 2374/10 – 30 m2 na Ul. T. Vansovej 

za účelom prevádzkovania autobusovej stanice 

Vyjadrenie VVO č.1: Súhlasíme s odkúpením pozemkov s podmienkou zachovania 

prístupových komunikácií na Ul. Staničnú, T. Vansovej a na tzv. 9. Koľaj 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 



5. Katarína Vidová, Cigeľ 270, Prievidza – žiadosť o kúpu pozemku parc.č. 6652/21 – 4m2, 

6652/241 – 10 m2 na Ul. Malonecpalská (prevádzkovanie psychologickej ambulancie) 

Vyjadrenie VVO č.1: Neodporúčame predaj do skončenia nájmu firmy TO-MY-STAV 

 (výstavba bytovky) 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x PROTI 

6. TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9 Kanianka – predaj nájomného domu 2x12 b.j. na Ul. 

Gazdovskej v mestskej časti Necpaly 

Vyjadrenie VVO č.1: Súhlasíme s kúpu nájomného domu 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 

 

7. Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Prievidza, Košovská cesta 60/19, PD žiada o kúpu 

predmetnej budovy a priľahlých pozemkov za cenu 1€ za účelom využívať priestory 

výhradne na sociálne účely 

Vyjadrenie VVO č.1: Nesúhlasíme s predajom, odporúčame zachovať doterajší spôsob 

užívania - nájom 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x PROTI 

 

K bodu 4) 

VVO č.1 žiada o podanie informácie, z akého dôvodu bol prídel časti výnosu z parkovania v CMPZ 

presunutý na iný účel ako pre potreby VVO č.1 

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 

 

VVO č.1 berie na vedomie sťažnosť p. Jany Fakačovej (mestská časť Necpaly). Obyvateľka 

z Dúbravskej 11 žiada o prehodnotenie zmeny umiestnenia kontajnera na textil do inej vhodnej 

lokality z dôvodu sústavnej skládky šatstva mimo kontajnera a vyriešenie otázky likvidácie odpadu 

z neďalekej predajne. Obyvateľke bolo doručené stanovisko odboru živ. prostredia MÚ s návrhom 

riešenia uvedených problémov.  

Prítomní: 4 členovia        Hlasovanie: 4x ZA 

 

K bodu 5) 

Na záver predseda VVO č.1 poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie výboru VO 

ukončil. 

 

Zasadnutie VVO ukončené o 18.00 hodine. 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová     

          Július Urík 

         predseda VVO č.1 

 


