
Zápisnica z výjazdového zasadnutia VVO č. 1 

zo dňa 13. 08. 2020 
 

    Dňa 13. 08. 2020 v čase od 10,00 hod. - 12,00 hod. sa konalo výjazdové zasadnutie  

VVO č. 1, aj na základe odporúčania finančnej komisie, v časti Necpaly, Poľná ulica, Ciglianska cesta,  

Prievidza.      

 

Prítomní poslanci:  Július Urík,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Mgr. Peter Krško,                                                              

                                  MVDr. Vladimír Petráš 

 

Ospravedlnení: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Ing. Miroslav Žiak                                                         

                                    

Ďalej prítomní: p. Mária Horváthová  

                            p. Ezechiel Daniel    

                            p. Nikola Ráczová    

 

Zapisovateľka: Miriam Uríková     

 

     Členovia VVO č. 1 boli preveriť stav pozemkov, o ktorých kúpu žiada p. Králik Tibor, Poľná 

ulica č. 1, Prievidza, v časti Necpaly: 

-v súčasnej dobe p. Králik mení krov na rodinnom dome, 

-bol upozornený na značný neporiadok na žiadaných pozemkoch, 

-p. Králik sa vyjadril, že o odkúpenie pozemkov sa snaží už 12 rokov a po skončení prác na rodinnom 

dome dá pozemky a okolie do poriadku.  

-členovia VVO č. 1 súhlasia s odpredajom pozemkov p. Králikovi, pred podpísaním KZ preveria 

ešte stav na pozemkoch, či sú poupratované  /4x za / 

 

    Členovia VVO č. 1  počas výjazdového zasadnutia rokovali so zástupcami Rómskej iniciatívy na 

Ciglianskej ceste v Prievidzi s p. Ezechielom Danielom,  p. Nikolou Ráczovou, zástupkyňou centra 

sociálnych služieb - Spokojnosť, n. o., predseda VVO č. 1 p. Urík ich informoval, aké sú možnosti na 

vytvorenie Rómskych hliadok, v uvedenej lokalite prichádza do úvahy § 52, príp. § 12 aktivačná 

činnosť. Podmienkou pre aktivačného pracovníka je byť v evidencii ÚPSVaR-u a poberať dávku 

v hmotnej núdzi.  

Po dohode p. Nikola Ráczová  sa stretne s p. Martinou Gombarčíkovou, hlavným 

koordinátorom aktivačnej činnosti MsÚ, kde sa dohodnú na výbere aktivačných pracovníkov 

a o ďalšom postupe.   
 
 

Požiadavky členov Rómskej iniciatívy, Ciglianska cesta, Prievidza: 

-dezinfekcia chodieb domov 8C, 8D, na chodbách sa vyskytujú ploštice, tu sa žiada väčšia spolupráca 

zástupcu správcu p. Repku, ktorý by mal požiadavky občanov prenášať na SMMP, s. r. o., Prievidza 

/4x za/  

 

-na 2. poschodí v dome 8D boli zobraté dvere na chodbe do opravy, žiadame dvere osadiť /4x za/, 

-v bytovke na OSP „Pavlačove byty“, sú okolo kontajnerov premnožené hlodavce – potkany, žiadame 

správcu o deratizáciu, podľa členov VVO aj tieto veci by mal riešiť zástupca správcu p. Repka 

/4x za/ 

 

-žiadajú osadiť na bytovku „Pavlačove byty“ poštovú schránku, kde by poštárka mohla dávať 

poštu, nakoľko zástupca správcu poštu na „Pavlačove byty“ nenosí /4x za/ 

-žiadajú pri bytovku na OSP pristaviť veľkoobjemový kontajner na hrubý odpad /4x za/  



-2- 

VVO č. 1 žiada, aby zástupca správcu viac komunikoval so zástupcami zvolených zástupcov 

Rómskej iniciatívy /4x za/  

 

     Ďalej členovia VVO č. 1 si pozreli stav ihriska na Ciglianskej ceste v Prievidzi, je potrebné čím 

skôr ihrisko oplotiť ochrannými sieťkami, VVO č. 1 má prísľub od konateľa SMMP, s. r. o., 

Prievidza, že ihrisko oplotia. 

/4x za/  

 

     V ďalšej časti VVO č. 1 prejednal požiadavku na chodník na Športovej ulici, v Prievidzi, 

v rámci finančných možností spraviť chodník v celej dĺžke, na uvedený chodník je vyčlenených  

36 000 € /4x za/ 

Ďalej prejednal požiadavku na opravu chodníka na Dlhej ulici smerom k OD Rozvoj /4x za/  

 

     VVO č. 1 sa zaoberal aj o možnosti zakúpenia exteriérových fitnes prvkov do parku „Skotňa“, buď 

v rámci projektu EŠIF alebo z rozpočtu mesta.  

VVO č. 1 súhlasí, aby z operatívnej potreby VVO  boli zakúpené 4 prvky, riešiť rozpočtovým 

presunom, táto požiadavka VVO č. 1 je dlhodobá, riešiť s p. Ing. Nikmonovou, vedúcou odd. 

výstavby a ŽP MsÚ /4x za/  

 

    Výjazdové zasadnutie ukončené o 12.00 hod. 
 

 

  

    

                                                                                                               Július Urík, 

                                                                                                         predseda VVO č. 1 

 

 

 

 

Zapísala: Miriam Uríková, zapisovateľka VVO č. 1 
 

Na vedomie: SMMP, s. r. o., Prievidza  

                       TSMPD, s. r. o., Prievidza 

                       Odd. výstavby a ŽP, MsÚ 

                       Právna kancelária MsÚ 

                       Organ. a personálne odd. 

 
 

 


