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Z á p i s n i c a 

 zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"), 

konaného v Dome kultúry na Ulici F. Madvu v Prievidzi 

dňa 02. 07. 2020 (štvrtok) , v čase od 16.30 h  do 18.00 h (1,30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena Dadíková,  

- neprítomní:  Renáta Úradníčková,  podpredsedníčka,  MUDr. Peter Oulehle,  

                                   Ing. Natália Svítková 

 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza:  pplk. Milan Gatial, MsP, MsP Prievidza 

 

   

Občania mesta Prievidza:  Miroslav Bošiak 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Materiály MsÚ Prievidza  

4. Rôzne 

5.  Záver 

 

 

K BODU 1: OTVORENIE 

Prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2. 

Členovia VVO 2 neboli uznášania schopní, boli prítomní 2 členovia z 5 členov. 

 

K BODU 2: POŽIADAVKY OBYVATEĽOV MESTA PRIEVIDZA  - SÍDLISKA "PÍLY" 

 

 

1. MIROSLAV BOŠIAK,  

Malookružná ulica 182/13, Prievidza 

 

a) Gorazdovo nábrežie 

- rolety na ceste, žiada opravu cesty. 

VVO 2: má sa to riešiť. 

 

b) Malookružná ulica 

- kopanie „telekomu“, obyvatelia si upravujú záhradky pred bytovými domami, ktoré sú 

im zničené bez upozornenia, že sa má kopať. 

VVO 2: kopajúci  to majú dávať do pôvodného stavu. 

 

c) Opätovne upozornil na vraky motorových vozidiel a žiada ich odstránenie 
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d) Okružná ulica – prevádzka Jednoty (potraviny) 

- chodník pred prevádzkou žiada pozametať, 

- opätovne upozornil na problémy pri zásobovaní prevádzky motorovými vozidlami (autá 

„pípajú“ pri cúvaní, porušujú dopravné predpisy,..), pplk. Milan Gatial, MsP, MsP 

Prievidza, to preverí (hlavne, či tam je značka). 

VVO 2:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, požiadavku prerokoval si Ing. Madajovou a 

vysvetlil pánovi Bošiakovi, že: 

- „pípanie áut“ – pri cúvaní majú vodiči senzory vypínať, nakoľko dostali príkaz 

prevádzkovateľa predajne Jednoty. 

- TSMPD má 2x za rok pozametať a vyčistiť priestor pred prevádzkou, uvedené sa má 

ešte uskutočňovať viackrát na základe požiadavky, ktorú dajú členovia VVO 2 mestu a 

mesto požiada TSMPD. 

 

e) Gorazdovo námestie 

Opätovne upozornil na stojace autobusy, ktoré sú tam stále. 

 

f) LEGARDE – Sadová ulica 

- opätovne upozornil na neoprávnený prejazd cez Sadovú ulicu nákladnými autami 

a kamiónmi. Žiada preposlanie sťažnosti vecne príslušnej organizácii. 

VVO 2: Ing. Jelačič má fotky, poznamenal, že nákladné autá a kamióny majú príjazd len 

od letiska, nie od Sadovej ulice. 

 

g) Upozornil na „zakvitnuté“ obrubníky, treba zakúpiť stroje na čistenie chodníkov 

(vytrhávanie zeliny). 

 

h) Sadová ulica 

Začalo sa kosiť na sídlisku, upozornil na kosenie „okolo garáží“ – chce to vykosiť. 

 

i) Pán Bošiak sa pýta: „Pani  Ing. Natália Svitková, toho času členka VVO 2 a poslankyňa 

mesta Prievidza, v minulosti dostala odmenu za rýchle vybavovanie podnetov pre starostu. 

Chce vedieť kto ju/ich - odmenených ľudí, navrhol a čo za to mali?“. 

 

j) CAMELOT – Gorazdovo nábrežie a Okružná cesta – „ako sa rozbáčajú tie cesty“, 

sú tam nerovnosti, jamy, atď. Treba to urobiť. Zároveň navrhuje chodiť kontrolovať 

vykonanú prácu po opravách ciest, chodníkov. 

 

2. pplk. Milan Gatial, MsP, MsP Prievidza, má vyriešiť: 

1. Sadová ulica – prejazd nákladných áut a kamiónov, 

2. parkovanie v križovatkách (p. Šiller chcel žlté čiary). 

 

 

K BODU 3: MATERIÁLY MSÚ PRIEVIDZA  

 

1. MANUS – SK s.r.o., IČO: 45 590 486 



S t r a n a  3 | 3 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – optického 

kábla v chráničke pre potreby Zdravotného strediska MANUS – SK, pričom sa bude 

realizovať pretlakom popod cestu. Predpokladaný rozsah vecného bremena na 

pozemkoch je 7 m + ochranné pásmo po oboch stranách. 

- Lokalita Ulica Š. Králika,  v k. ú. Prievidza, na časti pozemku vo vlastníctve mesta 

Prievidza, parc. reg. C KN č. 929/1 o výmere 9 105 m2 a parc. reg. C KN č. 910 

o výmere 10 399 m2. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s realizáciou pretlakom popod cestu. 

Hlasovanie: ZA 2/2. 

 

2. Adriana Molnárová, Rudnaya 28/1, Prievidza 

- email požiadavka na umiestenie lavičky. Email bol zaslaný Ing. arch Zuzanou 

Hlinkovou pre VVO 2. Ing. arch Hlinková, zároveň emailom upozornila, aby pani 

Molnárová predniesla osobne svoju požiadavku, dňa 02. 07 2020 o 16.30 h,  VVO 2 na 

zasadnutí. 

Vyjadrenie VVO 2:  Pani Molnárová sa nezúčastnila zasadnutia VVO 2. 

 

K BODU 4: Rôzne  

 

Požiadavky Ing. Natálie Svítkovej, členky VVO 2 a poslankyne MsZ Prievidza, 

zaslané emailom zapisovateľke VVO 2: 

       1.   V mestskom parku, v zóne určenej na opekanie, sa nachádza zničená lavička. 

       2.  V mestskom parku, taktiež v zóne určenej na opekanie, je poškodený betónový  

  poklop na smetnej  nádobe. Bolo by vhodné poklop vymeniť prípadne opraviť. 

       3.  V mestskom parku, je pravdepodobne vyschnutý HLOH OBYČAJNÝ - stromček  

  z  náučného chodníka.  

                 Vyjadrenie VVO 2:  Z dôvodu neuznášania sa VVO 2, členovia nie sú schopní sa  

                                         k požiadavkám Ing. Svitkovej vyjadriť. 

 

 

Prievidza  08. 07. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


