
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

(ďalej len "VVO 2"), konaného v Dome kultúry, 1. poschodie 

dňa 02.06. 2022 (štvrtok), v čase od 16.00 hod. do 17,00 hod. 

 

Členovia VVO 2 

prítomní:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, MUDr. Peter Oulehle,  

   Helena  Dadíková 

 

ospravedlnení: Ing. Natália Svítková, Ing. Peter Paulík 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyjadrenie k žiadostiam 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: 

Predseda VVO č. 2, Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu 2: 

 

1. Pohrebníctvo Dvonč s. r. o., Mostová 356/2, 958 01, Partizánske 

právna kancelária MsÚ, Ing. Petra Briatková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti spoločnosti 

Pohrebníctvo Dvonč  spol. s r. o., o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. 

ú. Prievidza. 

 

Žiadateľ žiada  o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, 

parcela registra C KN č. 829/1, 789, 829/15, 829/47, 829/42, 95, právo uloženia 

inžinierskych sietí – prípojka vody, tepla, NN, splaškovej kanalizácie, rozvod VO (v 

rozsahu cca 740,64 m2)  a strpieť presah balkónov (v rozsahu cca 29,40 m2) k stavbe 

„Nájomné byty, 21 B.J., Ul. Sama Chalupku, Prievidza“. 

Stanovisko k žiadosti Pohrebníctva Dvonč  spol. s r. o., o zriadenie vecného 

bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza:  

VVO 2 súhlasí so zriadením vecného bremena. 
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Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2. Pohrebníctvo Dvonč s. r. o., Mostová 356/2, 958 01, Partizánske 

právna kancelária MsÚ, Ing. Natália Valková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti spoločnosti 

Pohrebníctvo Dvonč  spol. s r. o., o nájom nasledovných pozemkov v K. ú. Prievidza, 

Ul. Sama Chalupku:  

- pozemok parcela registra CKN č. 829/1, v rozsahu výmery 572,49 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 829/15, v rozsahu výmery 354,53 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 829/42, v rozsahu výmery 90,08 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 829/47, v rozsahu výmery 44,74 m2.zriadenie 

vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza. 

 

Žiadateľ žiada  o nájom predmetných pozemkov s účelom zveľadenia celkového 

vizuálneho stavu lokality,  v okolí ktorej sa nachádza aj nehnuteľnosť vo vlastníctve 

žiadateľa a zhodnotenie majetku mesta Prievidza a to tak, že žiadateľ na vlastné 

náklady vybuduje na predmetných pozemkoch a po kolaudácií odovzdá bezodplatne 

do majetku mesta stavebné úpravy v zmysle predloženej žiadosti, nákresu a dôvodovej 

správy. Celkovú investíciu odhaduje na cca 80 000 €, preto žiada nájomné vo výške 

1€/ za celý predmet nájmu na dobu 4 roky.   

 

Stanovisko k žiadosti Pohrebníctva Dvonč  spol. s r. o., o zriadenie vecného 

bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza:  

VVO 2 súhlasí s nájmom predmetných pozemkov. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

  

3. Pohrebníctvo Dvonč s. r. o., Mostová 356/2, 958 01, Partizánske 

právna kancelária MsÚ, Ing. Natália Valková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti spoločnosti 

Pohrebníctvo Dvonč  spol. s r. o., o kúpu pozemkov v lokalite na Ul. S. Chalupku. 

Pohrebníctvo Dvonč spol. s r. o., ktorá si žiada o kúpu pozemkov v lokalite na Ul. S. 

Chalupku v zmysle predloženej žiadosti, nákresu a dôvodovej správy. Predmetná 

žiadosť nadväzuje a súvisí so žiadosťou o nájom. 

 

Stanovisko k žiadosti Pohrebníctva Dvonč  spol. s r. o., o kúpu pozemkov  v lokalite 

na Ul. S. Chalupku v k. ú. Prievidza:  
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VVO 2 súhlasí s predajom pozemkov. 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

4. Peter Bátora, Družstevná 297/12 

právna kancelária MsÚ, Ing. Natália Valková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o kúpu 

pozemkov v k.ú. Prievidza C KN č. 8114/102 s výmerou 183 m2 v celosti a C KN č. 

8114/220 s výmerou 682 m2 v celosti. 

 

Žiadateľ žiada o o kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza C KN č. 8114/102 s výmerou 183 

m2 v celosti a C KN č. 8114/220 s výmerou 682 m2 v celosti. Pozemky sa nachádzajú  

v priemyselnom parku Západ I a mesto Prievidza sa ich nedávno snažilo odpredať 

formou OVS za cenu podľa ZP, prebehli 3 kolá všetky neúspešné. Pán Bátora 

pozemky žiada na účel scelenia nakoľko je vlastníkom priľahlého pozemku a 

efektívnejšieho využitia na podnikateľské účely.  Taktiež navrhol aj kúpnu cenu, čo sa 

týka ceny širšie je vysvetlená v dôvodovej správe. 

 

Stanovisko k žiadosti Petra Bátoru, o kúpu pozemkov  v k.ú. Prievidza C KN č. 

8114/102 s výmerou 183 m2 v celosti a C KN č. 8114/220 s výmerou 682 m2 v celosti: 

 

VVO 2 súhlasí s predajom pozemkov. 

 

Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

 

1. Informačné centrum mladých, M. Falešníka 6, Prievidza, IČO: 31202624, zast. 

Ing. Marcela Lučanská, riaditeľka - žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku na 

preventívnu a vzdelávaciu aktivitu pre deti a mládež zameranú na podporu 

duševného a fyzického zdravia s názvom ICM pre zdravie. 

VVO 2 schválilo vyčlenenie  finančnej čiastky  z operatívnej potreby  VVO 2 vo 

výške 200 €  na realizáciu podujatia „ICM pre zdravie“, financie budú použité na  

pokrytie priamych nákladov spojených s touto aktivitou. Podujatie  sa uskutoční dňa 

29.6.2022 v čase od 10,00 do 17,00 hodiny v mestskom parku.  
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Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2. Prievidzský zväz malého futbalu o. z., Ulica A. Rudnaya 210/29 97101 

Prievidza – žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie trofejí pri 

príležitosti organizovania futbalového turnaja a charitatívneho behu. 

 

VVO 2 schválilo vyčlenenie  finančnej čiastky  z operatívnej potreby  VVO 2 vo 

výške 270 €  na zakúpenie trofeji a na spoluorganizovanie verejného športového 

podujatia 7Cupu. Podujatie sa uskutoční dňa 8.7. v priestoroch ihriska ZŠ S. 

Chalupku. 

 

 Hlasovanie VVO 2: 

 

Prítomní: 3   Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 4: 

 

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru  

ukončil. 

 

Prievidza  02.06.2022 

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


