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Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 1 

(ďalej len "VVO 1"), 

konaného dňa 12. 05. 2022, od 16,00 hod. - 18,00 hod., v budove  na Ul. Hollého č. 2, 

Prievidza, zasadačka - prízemie. 

 

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

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Vladimír Petráš 

 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Žiak 

 

Zapisovateľka: Miriam Uríková 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájenie – privítanie, oboznámenie sa s programom 

2. Prejednanie žiadostí, mailov, žiadostí občanov 

3. Diskusia – rôzne 

4. Záver 

 

 

K BODU 1/ zahájenie: 

 

Predseda p. Urík Július privítal prítomných členov VVO č. 1 i občanov, oboznámil ich 

s programom. 

 

K BODU 2/ prejednanie žiadostí, mailov občanov: 

 

- žiadosť – Radoslav Hanzel Radeva, Nová 598/22, Kanianka – o zníženie nájmu 

vo výške 50 % od júna 2022 na prevádzku kaviareň Greenbox, ktorá je 

umiestnená na mestskom pozemku na Námestí slobody č. 12/A a užíva ju na 

základe NZ č. 03/22 zo dňa 10. 02. 2022 uzatvorenej na dobu určitú  

do 30. 06. 2022 s možnosťou predĺženia do 30. 06. 2023. V zmysle predmetnej 

zmluvy platí žiadateľ nájomné za pozemok pod dočasnou stavbou vo výmere 

122 m2 vo výške 300,00  €/mesiac a za pozemky pod vonkajším sedením vo 

výmere 118 m2 za obdobie od 15. apríla do 15. októbra vo výške 0,05 €/m2/deň 

a za obdobie od 16. októbra do 14. apríla vo výške 0,02 €/m2/deň.  

 

VVO č. 1 žiada upraviť nájom ako ostatným prevádzkam na námestí, minimálne 

znížiť o 50 %  
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Prítomní: 5 členov 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K BODU 3/ Rôzne: požiadavky, podnety: 

 

p. URÍK Július: 

 

- pri bývalých potravinách na Ul. Mišíka pod borovicami je neporiadok, ďalej 

žiadame opílenie briez nad skrinkou VVO č. 1. 

- obyvatelia na Nábr. Sv. Cyrila žiadajú na cestnej komunikácii – cesta vedľa 

Handlovky od mosta namaľovať plnú čiaru, autá jazdia veľkou rýchlosťou 

a predbiehaním ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.  

- Dlhá ulica – žiadame meranie rýchlosti štátnou políciou, alebo zníženie rýchlosti 

na 30 km, prípadne montáž retardérov, vodiči prekračujú povolenú rýchlosť. 

 

p. PaedDr. ĎURČOVÁ Kvetoslava: 

 

Vyčistenie chodníka od trávy – Ul. M. slovenskej – smerom ku prechodu na 

svetelnej križovatke pri Kaline, tráva prerastá tak, že zužuje chodník. 
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Umiestnenie 1 ks rekreačného koša na Ul. Fialkovej. Opätovná požiadavka od 

obyvateľov Kopaničiek – v tomto úseku je využívané ihrisko, aj ústie cesty do/z lesa, 

kde často ľudia odhadzujú smeti. 
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Umiestnenie 1 ks lavičky na Šumperskej ulici -  opakovaná požiadavka 

obyvateľov Šumperskej 25. Lavička nemusí byť v blízkosti vchodu, ale v zeleni, príp. 

pri chodníku. 

 

 
  

 

 

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 

 


