
Z á p i s n i c a 

z výjazdového stretnutia poslancov VVO č.1  

s obyvateľmi časti Dlhá ulica, Nábr. Sv. Cyrila, 16.7.2020, 10.00 – 12.30 h. 

 

Prítomní poslanci: 

Július Urík – predseda VVO č.1,  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – podpredsedníčka VVO č. 1,  

MVDr. Vladimír Petráš,  

Mgr. Peter Krško 

 

Za MsÚ z oddelenia výstavby a ŽP, referátu dopravy:    

Ing.  Martin Hammer  

Ing. Roman Veselý 

 

Obyvatelia predmetnej časti mesta: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

I. 

Cieľ stretnutia: riešenie dopravnej situácie a požiadaviek obyvateľov uvedenej lokality 

 

Otázky vlastníkov bytu na Dlhej ulici č. 46 

Prečo bola odstránená značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel B1 pred spevnenou plochou pri vstupe do 

bytového domu č.46 (sťažnosti na státie áut s naštartovaným motorom, svetlami svietiacimi do okien) 

1. Prečo bola dopravná značka nahradená žltým vodorovným značením (odpoveď Ing. Veselého – 

celá dopravná situácia sa v tejto lokalite rieši v rámci celej CMPZ a zmenou VZN) 

2. Poukázanie na nezodpovedajúcu šírku vozovky s obojsmernou premávkou (2,7m) a parkovacími 

miestami pod oknami bytového domu č.48 – 8 parkovacích miest 

3. Požiadavka na odstránenie lavičky z priestoru pod pergolou s kvetmi, ktorá bola upravená po 

odstránení veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli nahradené podzemnými odpadovými 

nádobami neďaleko od predmetného miesta. Sťažnosti smerujú k mládeži údajne sústavne 

sediacej na lavičkách, ktorá je permanentne hlučná a dokonca bola niekoľkokrát privolaná hliadka 

štátnej polície (riešené na predchádzajúcich výboroch VOč.1) 

4. Požiadavka na prehodnotenie existujúcej zelene, stromov v okolí bytových domov a ich opílenie,  

5. Doriešiť efektívnejšie využívanie parku Skotňa a „premiestniť“ tak zábavu mimo paneláky 

 

Požiadavky ďalších obyvateľov ulice Dlhá a Nábr. sv. Cyrila: 

6. Odstrániť z pieskoviska vo vnútrobloku zákaz vstupu, z dôvodu opatrení voči šíreniu vírusu 

(tabuľka stále nainštalovaná) 

7. Opraviť roztrhaný basketbalový kôš 

8. Doplniť hracie prvky pre menšie deti do vnútrobloku – v prílohe osobitná požiadavka podporená 

podpismi obyvateľov priľahlých bytoviek 

9. Nainštalovať prvky outdoorového cvičiska pre dospelých a mládež (nikde v blízkosti uvedenej 

lokality sa také nenachádza a radi by ho využívali) 

10. Obyvatelia urgentne žiadajú vyriešenie akútnej situácie s malým počtom parkovacích miest (roky 

neriešené) v tejto lokalite a doplnenie nových parkovacích miest. Vybudovaním podzemných 



kontajnerov prišli o dve parkovacie miesta, majú zakúpené rezidentské karty a nemajú možnosť 

parkovania v okolí bytových domov (večer zaparkovanie nemožné) 

11. Požiadavka na odpovede na otázky obyvateľov k danej situácii: 

a/ koľko výjazdov realizovala MsP a OOPZ k trom výškovým domom na Dlhej ulici (č.44, 46 

a 48) za posledné dva roky? 

b/ Koľko z týchto výjazdov bolo vyhodnotených ako neopodstatnené? 

c/ kto hradí neopodstatnené a „zbytočné“ výjazdy a akú sumu predstavuje jeden takýto zásah?  

Obyvatelia vyjadrili spoločné stanovisko k zachovaniu lavičky v upravenom priestore po premiestnení 

odpadových kontajnerov a nevyslovili žiadne výhrady voči správaniu sa detí a mládeže v uvedenej 

lokalite a nezaznamenali žiadne rušenie nočného kľudu. 

 

Sú tiež proti osadeniu značky Zákaz vjazdu motorových vozidiel pri bytovom dome č. 46, pretože 

v opačnom prípade by stratili možnosť doviezť objemnejšie veci bližšie ku vchodu, vyložiť väčšie 

nákupy, obmedzilo by sa vystupovanie starších osôb zo sanitiek či taxíka a pod. 

 

Obyvatelia sa o svoje prostredie okolo bytových domov vzorne starajú, všade je čisto, nikde sa 

nepovaľujú žiadne odpadky a okolie je spestrené kvetinovou výzdobou, o ktorú sami dbajú. 

 

Stretnutie s majiteľom Reštaurácie Sabbia p. Beňom ohľadom vyriešenia parkovania na Ul. A. Kmeťa: 

P. Beňo má už pripravenú žiadosť na prenájom časti priľahlej ulice pre potreby zákazníkov svojho 

zariadenia, ktorá prejde do orgánov mesta na schválenie. 

 

II. 

Stretnutie s prednostom MÚ s cieľom zriadenia rómskych občianskych hliadok v časti Ciglianska 

cesta 13.00 – 13.30 

 

Prítomní: prednosta MÚ MVDr. Norbert Turanovič,  hlavná koordinátorka aktivačnej činnosti  

p. Martina Gombarčíková, predseda VVO č.1 Július Urík, podpredsedníčka VVO č.1  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

P. prednosta privítal prítomných a na základe predošlého uznesenia z výjazdového stretnutia v časti 

Ciglianska cesta oboznámil prítomných s možnosťami zriadenia rómskych občianskych hliadok.  Zvolení 

zástupcovia tejto časti mesta odporučia dobrovoľníkov, ktorí budú spĺňať potrebné požiadavky a sú 

prirodzenými autoritami. 

- v spolupráci s p. Dessuet (Spokojnosť) a p. Repkom (správca) vybrať konkrétnych záujemcov 

na vykonávanie rómskej hliadky 

- poskytnúť zoznam vybraných záujemcov p. Gombarčíkovej 

- preveriť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, či záujemcovia spĺňajú podmienky pre 

zaradenie na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a) Zákona č. 5/20 o službách 

zamestnanosti 

-v prípade, že áno, postúpiť podklady  Mgr. Benkovej (MsP) 

/Dobrovoľnícka služba – občan (záujemca) musí spĺňať jednu z podmienok: 

• dlhodobo evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t. j. minimálne 12 mesiacov 

• vek 50 rokov a viac 

• nie vyššie ako základné vzdelanie 



Príspevok pre dobrovoľníka je 214,83 EUR a pre organizátora 57,54 EUR na nákup OOPP. 

Maximálna dĺžka vykonávania dobrovoľníckej služby je 6 mesiacov, pracovný fond = 20 hod. / týždeň. 

Dobrovoľník sa nestáva zamestnancom, zostáva naďalej v evidencii ÚPSVaR-u/. 

 

 

III.  

Stretnutie s obyvateľom Malonecpalskej ulice p. Vladislavom Šmídom, ohľadom znehodotenia 

komfortu bývania v tejto lokalite 13.30 – 14.30 

Prítomní: prednosta MÚ MVDr. Norbert Turanovič, vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik, 

predseda VVO č.1 Július Urík, podpredsedníčka VVO č.1 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

 

 

P. prednosta privítal p. Šmídu, ktorý následne predniesol ostrú sťažnosť na správanie sa mládeže 

a asociálov v priestoroch bývalej škôlky na Malonecpalskej ulici a devastáciu objektu. Oboznámil 

prítomných so skúsenosťami a udalosťami, ktoré sa tam denne dejú, s neprimeraným hlukom a dokonca 

fyzickým útokom na jeho osobu v jeho záhrade susediacej s objektom, kedy mu istý jednotlivec hodil do 

hlavy kameň len preto, že sa pozeral, čo sa v objekt deje. Apeloval na mesto, aby urobilo všetky možné 

kroky k vyriešeniu problému tohto objektu a k ukončeniu doslovného utrpenia a znehodnoteného bývania 

v susedstve tohto objektu. Týka sa to rovnako obyvateľov domov na Nedožerskej ceste, ktoré s objektom 

bezprostredne susedia a rovnako sú od nich zaznamenané mnohé sťažnosti. 

 

 

Zapísala: 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  

podpredsedníčka VVO č.1                            

 

                                                                                                            Július Urík 

                          predseda VVO č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazové prílohy k zápisnici z výjazdového zasadnutia VVO č. 1, 16.7.2020 

 

Priestor na odpadové kontajnery – porovnanie r. 2014  r.2020 

    
 

Žlté vodorovné značenie a značka Zákaz státia s dodatkovou tabuľou 

 
 

Šírka vozovky pred bytovým domom č.48 - 2,7m s parkovaním a obojsmernou premávkou (8 miest) 

  



 

Prehodnotiť zeleň – staré a suché stromy opíliť/vypíliť – stávajú sa nebezpečné 

 

   

 

Zabezpečiť opravu basketbalového koša, zvážiť vypílenie stromu, kým nespadne na priľahlú budovu 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riešenie parkovania pri Reštaurácii Sabbia 

      
 

Predmetom stretnutia s p. Šmídom bol objekt bývalej škôlky na Malonecpalskej ulici 

        
 

      



Textová príloha k zápisnici z výjazdového zasadnutia VVO č. 1, 

16.7.2020



 


