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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 13. 08. 2020 (štvrtok) , v čase od 16.30 h  do 18.30 h (2 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle,  

 

- neprítomní:  Renáta Úradníčková,  podpredsedníčka, Ing. Natália Svítková 

 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza:  - 

 

   

Občania mesta Prievidza:  Alžbeta Chovancová, Katarína Žiačeková, Rúth Doničová, Monika 

Cagáňová, Semčišák Ján, Stefanik Olga, Helena Kostrejová 

 

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. 

VVO 2 bolo uznášania schopné, boli prítomní traja členovia z piatich. 

 

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

 

 

1. Alžbeta Chovancová 

Banícka ulica 8/11, Prievidza 

 

A) Banícka ulica – chodník 

65 rokov sa  chodník neopravoval, chodník je len z jednej strany ulice, ľudia chodia po 

ceste. 

VVO 2: je to komunikačný priestor - nie cesta, chodník, bude sa opravovať len tá jedna 

strana chodníka, kvôli inžinierskym sieťam sa nemôže postaviť druhá strana chodníka. 

 

 

B) Upozornila na tabuľu VVO 2  na Ulici M. R. Štefánika – o jej aktualizáciu. 
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2. Helena Kostrejová 

Banícka ulica 11/1, Prievidza 

 

Opílenie stromov – podávala žiadosť na mestský úrad dňa 30. 11. 2019, no doteraz 

neobdržala odpoveď.  

 

3. Rúth Doničová 

Ulica A. H. Gavloviča 11/7, Prievidza 

 

A) Ulica A. H.  Gavloviča 147 (vedľa detského ihriska) 

Žiada odstrániť kmeň, ktorý tam zostal po vypílení zelene, nakoľko v jeho okolí sa 

z priestranstva stalo „verejné WC“ a „odpadkový koš“.  

 

B) Ulica A. H. Gavloviča 147 

Priamo pod oknami domu je vybudované „stojisko na komunálne odpady“.  Ráno 

zavčasu pri jeho čistení býva hluk, je tam neporiadok, špina,. Aby to nezapáchalo žiada 

vysadiť zeleň a oplotiť to stenou. Je to päťročná stará záležitosť.  

 

C) Ulica A. H. Gavloviča vchod 9 

Žiada poriešiť prístupové chodníky k činžiaku – vydláždiť. 

 

D) Ulica A. H.  Gavloviča  

Upozornila na havarijný stav  bútľavého stromu „Sakura“- môže spadnúť, je tam 

parkovisko, chodia tadiaľ ľudia. Žiadajú, ak sa strom vypíli, nech tam taký istý vysadia, 

nakoľko sa tak volá ich spoločenstvo - „Sakura“. Chcú tam vysadiť väčší strom 

„kontajnerový“. 

 

E) Ulica A. H.  Gavloviča  

Požaduje vybudovanie parkoviska, obyvatelia nemajú kde parkovať. 

Napr. dávali si i žiadosť na vybudovanie 12 parkovacích miest. Autá stoja na chodníku. 

VVO 2: V minulosti poslanci vybrali Ulicu M. R. Gavloviča ohľadom vybudovania 

parkoviska, no pán Grolmus sa postaral o to, aby sa nevybudovalo. 

 

F) Ulica A. H. Gavloviča 

Pod oknami majú rušné detské ihrisko, majú úver na činžiak 160 tisíc eur, ktoré budú 

splácať 25 rokov. Oplotenie ihriska bolo zničené, nedá sa zatvoriť. Chýba tam kamera. 

Je tam znížená kvalita života, nová fasáda domu je zničená – páchateľ je neznámy. 

Obyvatelia domu si majú vraj sledovať fasádu sami svojou kamerou. Deti na ihrisku 

pijú, fajčia, drogujú a sú tam po 22 h. Žiadajú o zrušenie tohto problémového ihriska 

(nech mesto predloží súhlasy od obyvateľov, či chcú ihrisko) alebo nech je oplotené 

(riadnym pletivom), sú tam kamery, nech mestskí policajti vyjdú z auta a kontrolujú 

hluk. Chcú vedieť koľkokrát sa tam vymieňa piesok a koľkokrát tam boli policajti. 

Odpoveď treba zaslať na e-mail. Deti tam vulgárne nadávajú. Nik to nerieši. Majú 

škody na fasáde domu. 

Žiadajú: Oplotiť ihrisko s pevným plotom, dať tam kameru (alebo aspoň falošné 

kamery, 800 € za  24 bytov platia mesačne úver, kameru si nemôžu dovoliť ) a tabuľu, 
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že ihrisko je len pre deti do 8  - 10 rokov. Predložili VVO 2 – predsedovi, CD s fotkami. 

Upozornili, že tam môže v budúcnosti niekto niekoho zastreliť,  sú tam počuť strašné 

vulgarizmy, deti fajčia marihuanu. Žiadajú, aby deti po 22 h boli identifikované 

a riešené, po 22 h tam nemajú čo robiť. Chodia tam organizované skupiny, cca 20 detí 

sú okolo lavičky alebo príde tam „tlupa“ 50 ľudí, fajčia tam 12roční a viacroční 

problémoví mladiství. Sedávajú na ceste. „Háveď tam príde.“. Lavičky sú obtrhané. 

Ďalej upozornili na neprispôsobivých rómskych obyvateľov tu bývajúcich, ktorí kričia, 

trúbia o 6-7 h ráno, zle parkujú – „NON SENS“. Pozn.: k uvedenej negatívnej výpovedi 

sa pridali i ostatní prítomní na VVO 2.  

VVO 2: podalo informáciu, že centrálne ihriská budú kontrolované. 

 

 

G) Ulica A. H. Gavloviča 

Dotaz: „Kedy sa bude opravovať cesta?“ Ticha ulica sa už robila. 

 

H) SVB SAKURA, Ulica A. H. Gavloviča 147, Prievidza 

     Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni – Ulica A. H.    

     Gavloviča 11. Žiadosť predložili VVO 2 na zaregistrovanie do podateľne mestského  

     úradu, zapisovateľka VVO 2 doručí žiadosť do podateľne. 

 

I) Ulica A. H.  Gavloviča 

– je tu stojisko, parkovisko so zákazom vjazdu, ako si uvedené môže niekto vybaviť?? 

Privlastnil si to jeden činžiak.  

- Na Ulici A. H. Gavloviča sú  tabule o zákaze parkovať, dotaz: „Kto ich tam dal?“. 

VVO 2: Ing. Jelačič, v minulosti žiadal, aby v celom meste boli odstránené značky 

„zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám s dodatkovou tabuľou, okrem dopravnej 

obsluhy“. 

 

 

K BODU 3: MATERIÁLY MsÚ PRIEVIDZA  

 

1. Tomáš Puchart, Račice 68, Nitrica 

Žiadosť o kúpu/zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza 

- v k.ú. Prievidza, pč. 155/1, časť, 25 m2, Ulica A. Rudnaya pri garáži, súp.č. 

1121, za účelom: výstavby garáže. 

       Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 sa stotožňuje s vyjadrením hlavnej architektky. 

             Hlasovanie: ZA 3/3. 

 

2. Pani Zimanová, Ulica A. H. Gavloviča 18, Prievidza 

Žiadosť o umiestnenie 2 ks lavičiek na trase od Ulice A. H. Gavloviča ku 

Kauflandu.  

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 žiada doložiť súhlasné stanovisko spoločenstiev 

priľahlých obytných domov. Po doplnení žiadosti bude VVO 2 hlasovať 

o umiestnení. 

       Hlasovanie: ZA 3/3. 
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3. Ľuboš Leitman a Jana Leitmanová, Kolačno 404 

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza,  časti pozemku na 

Sadovej ulici (hromadné garáže), v k. ú. Prievidza parc. č. 8119/24 o výmere: 

cca 10 m2, za účelom: vystavby garáže  

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s odpredajom časti pozemku. 

       Hlasovanie: ZA 3/3. 

 

4. Materiály od Ing.  Zuzana Iliašová, referentky pre komunálne odpadové 

hospodárstvo, MsÚ Prievidza: 

  - rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – jeseň 2020 

  - zber biologicky rozložiteľného odpadu - konárov 

  - triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste 

    Prievidza – jeseň 2020 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s termínmi, ale žiada zaslať pani Helene 

Dadíkovej, poslankyni MsZ Prievidza a členke VVO 2, vo worde informácie 

o termínoch zberu jednotlivých odpadov (nakoľko predložené materiály nie sú 

zrozumiteľné, pre každý VVO mesta Prievidza by mal byť materiál urobený 

zvlášť, aby to bolo pre obyvateľov vyvesené na tabuli pre konkrétne VVO, pani 

Dadíková si to upraví pre obyvateľov VVO 2 a vystaví). 

       Hlasovanie: ZA 3/3. 

 

 

Prievidza  24. 08. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


