
                                                   Z á p i s n i c a 
 z výjazdového zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"), 

konaného v exteriéroch sídliska PÍLY 

dňa 25. 07. 2020 (sobota)  

v čase od 09.00 h  do 11.30 h (2,30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

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

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

 

Zasadnutie bez účasti zapisovateľky bolo zvolané predsedom VVO II.    prostredníctvom  e – 

mail komunikácie za účelom riešenia a preverenia nových a opakovaných požiadaviek 

obyvateľov a požiadaviek uverejnených na stránke Odkaz pre starostu.  Vyhotovením zápisnice 

poveril predseda VVO II. H. Dadíkovú. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola lokality ľahkoatletického ihriska pri ZŠ S. Chalupku – podnet z Odkazu pre 

starostu 

3. Prehodnotenie požiadaviek obyvateľov mesta Prievidza – obvodu sídliska „Píly“         

a požiadavky poslancov VVO 2 – v 5  lokalitách sídliska : Ul. Š. Králika, 

Svätoplukova ul.,  Ul. P. Benického,   

4. Kontrola kosenia  v lokalite sídliska Píly 

5. Záver 

 

K  BODU 1: Otvorenie 

Prítomných privítal a oboznámil s programom výjazdového  zasadnutia Ing. Ľuboš Jelačič, 

predseda VVO 2 navrhol postup preverovania požiadaviek obyvateľov podľa jednotlivých 

lokalít sídliska. 

 

K BODU 2: preverenie podnetu z „Odkazu pre starostu“ 

Opakované podnety obyvateľov na prítomnosť  bezdomovcov na   ihrisku pri ZŠ na Ul. S. 

Chalupku pred priestormi šatní ( od Sklenárskej ul).  Dňa 11.07.2020 nahlásila prítomnosť 

bezdomovcov pri šatni ihriska poslankyňa MsZ H. Dadíková na MsP. Obyvatelia reagovali na 

Odkaze pre starostu rôznymi podnetmi. Zamestnanci TSMPD priestor vyčistili 

a vydezinfikovali. 

Požiadavka : opakovane monitorovať prostredníctvom MsP  a zodpovedných 

zamestnancov TSMPD  priestor ihriska, nakoľko sa počas leta konajú na ihrisku rôzne 

aktivity. 

 

K  BODU 3: Požiadavky obyvateľov a poslancov VVO 2 – obvodu „Píly“ 
- stav riešenia 

 

1) Ul. Štefana Králika 

a) žiadosť o osadenie 2 lavičiek k pieskovisku medzi obytnými domami súpisné a popisné 

čísla 431/21,23 a 435 /17,19  na Ul. Š. Králika; - splnené 

b) žiadosť o lokálnu opravu prístupovej komunikácie - splnené  

c) poslancami VVO 2 navrhovaná požiadavka na opravu pôvodnej  lavičky osadenej pri 

neidentifikovanom objekte – zatiaľ nerealizované 



. Lavička má betónový základ, ktorý je prasknutý a pri manipulácii s ňou a sadaní na ňu môže 

dôjsť k ohrozeniu zdravia ( hrozba úrazu najmä detí); 

d) poslancami VVO 2 navrhovaná požiadavka na identifikáciu neznámeho objektu - 

splnené  

e) požiadavka poslancov VVO 2 na identifikovanie inžinierskych sietí v trávnatej ploche 

v okolí domov súp.č. 341 a 345 s cieľom preveriť možnosť vytvorenia parkovacích plôch – 

 v riešení; 

f) preverenie návrhu poslancov VVO 2 na TSMPD o možnosti osadenia 2 - 3 betónových, 

resp. kameninových kontajnerov na kvety – zatiaľ nesplnené.  

  

2) Svätoplukova ulica – súp. č. 89 

Poslanci VVO 2 opätovne preverili stav vnútro bloku na Svätoplukovej ul.  pri bytovom 

dome súp. č. 89, odkiaľ obyvatelia už viac ako 10 rokov žiadajú opravu – zaradiť do návrhu 

opráv v roku 2021 - 2022.  

 

3) Duklianska ulica – chodník vpravo ( od Bojnickej cesty ) –  zaradiť do návrhu opráv 

v roku 2021 - 2022  

 

4) Ulica Petra Benického 

 Stav detského ihriska – v riešení, opakovaná požiadavka na monitorovanie prostredníctvom 

MsP 

 

K BODU 5 : Stav kosenia na sídlisku Píly  

Vzhľadom na opakované podnety na stav kosenia prešli poslanci VVO 2  autom všetky 

hlavné komunikácie v rámci sídliska Píly a skonštatovali uspokojivý stav v kosení zelene 

v rámci sídliska Píly. 

  

K BODU 6 : Záver 
Po skončení obhliadky vybraných lokalít poďakoval predseda VVO2 prítomným za aktívnu 

účasť a skončil výjazdové rokovanie VVO 2. 

 

 

Zapísala : H. Dadíková                                                                    

 

                                                                                                         Ing. Ľuboš Jelačič  

                                                                                                          predseda VVO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  


