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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 04. 06. 2020 (štvrtok) , v čase od 16.30 h  do 18.30 h (2 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, podpredsedníčka     

   Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle, Ing. Natália Svítková 

- neprítomní:  Renáta Úradníčková, 

 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

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

 

   

Občania mesta Prievidza:  Mgr. František Šiller, Alžbeta Chovancová, Ľudovít Baráth,  

    Miroslav Bošiak 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Materiály MsÚ Prievidza  

4.  Záver 

 

 

K BODU 1: OTVORENIE 

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

 

 

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

 

 

1. FRANTIŠEK ŠILLER,  

Malá ulica 149/8, Prievidza 

 

a) Ulica P. Benického – ihrisko 

 (viď. web. „odkaz na starostu“) 

 - žiada urobiť oplotenie ihriska, podľa projektu jeden vchod nie je dostačujúci, chce 

 vedieť kto to projektoval, realizoval, cenu projektu, nakoľko projekt je katastrofálny. 

 Dodatočne (email): „Kam sa podela potreba bezpečnosti detí na tomto ihrisku? Prečo sa 

 správca nestará o svoje zariadenia?“. 

 

b) žlté pasy na cesty pre bezpečnosť premávky 

- vyznačením žltých pásov na cestách požaduje zamedziť parkovaniu áut na 

nevhodných miestach (z ulíc sa nedá vychádzať bezpečne). 
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Dodatočne (email): Žiada  zabezpečiť najmä bezpečnosť pri výjazdoch z ulíc: Ulica B. 

Bjőrnsona a Malá ulica, Ulica B. Bjőrnsona a Tichá ulica, Malá ulica a Ulica A. H. 

Gavloviča. „Státie vozidiel obmedzuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky“. 

 

Vyjadrenie: 

-  pplk. Milan Gatial, MsP, MsP Prievidza: vyznačenie žltých čiar na ceste sa už 

nepoužíva. 

- VVO 2: státie áut v zákrute treba riešiť 

 

c) zbytočné dopravné značky 

- žiada informáciu  kedy a kto to bude riešiť, 

a posunúť požiadavku na ostatné VVO v meste. 

Dodatočne (email): „Zbytočné a nesprávne dopravné značky riešil osobne na obhliadke 

s pánom poslancom Jelačičom, sú to tri roky a nič sa nezmenilo. Žiada odpoveď prečo 

sa požiadavka nezrealizovala a kedy sa značky odstránia – vymenia za správne?“. 

 

d) Gorazdovo nábrežie (k rieke Handlovka) - lavičky 

- žiada o doplnenie lavičiek, aktuálny stav je nepostačujúci, sú tam 3 ks lavičiek, 

požaduje 5-6 lavičiek, treba ich dať pod stromy. 

 

e) chýbajúce chodníky v celej časti starého sídliska za poštou 3 až po rieku 

žiada o dorobenie chodníkov, ktoré tam chýbajú (napr. nie je prechod pred poštou, pri 

Magure. Malá ulica chodníky chýbajú). 

Dodatočne (email): „Treba uprednostniť vybudovanie chýbajúcich chodníkov! Pohyb 

v tejto časti sídliska je nebezpečný, je tu zvýšený pohyb detí, dôchodcov, mamičiek 

s kočíkmi.„. 

Vyjadrenie VVO 2:  cesta musí mať rozmery, parametre. Cesta a chodník sa musí určiť, 

nevieme ako to vyriešiť. Treba sa obrátiť na úrad (mesto PD). Pozn. pán Štiller čaká na 

odpoveď. 

 

f) Ulica D. Krmana - pred škôlkou 

- bola uskutočnená oprava cesty, no  nevyriešilo sa zastavovanie áut, sú tam len 

zatrávňovače. 

Dodatočne (email):  „Prečo sa pri oprave cesty pred škôlkou neplánovalo rozšírenie 

tohto úseku, aby tam mohlo zastaviť auto? Sú tam zatrávňovacie prvky a opäť koľaje 

v blate.“.  

Vyjadrenie VVO 2:  nedá sa to inak riešiť, preloženie sietí je drahé. 

 

g) Zelené sídlisko „Píly“ 

Ďakuje, že sa nevypilujú na sídlisku stromy. „Ďakujem. Je to skvelé.“. 

Vyjadrenie VVO 2:  Je veľa požiadaviek na výrub. 

Pán Šiller: „Uvedené riešiť opiľovaním, nie výrubom.“. 

 

h) Upozornil na ochranu osobných údajov v zápisniciach VVO 2 a prezenčných 

listinách (aj na ich zverejňovanie na web. stránke mesta). 
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Vyjadrenie VVO 2: VVO 2 žiada preveriť na právnom oddelení MsÚ PD dodržiavanie 

ochrany osobných údajov v zápisniciach VVO 2  (z uskutočnených verejných zasadnutí 

stretnutia poslancov mesta za 2. obvod s verejným zhromaždeným občanov, ktorí 

predkladajú svoje požiadavky, so žiadosťami predkladanými úradom, atď.) 

a v prezenčných  listinách. 

 

i) Dodatočne (email):   žiada informácie 

-  k plánovanej oprave križovatky „kruhový objazd pri Magure“,  

- k návrhu na vybudovanie ostrovčeka v križovatke. 

 

 

2. ALŽBETA CHOVANCOVÁ,  

Banícka ulica 8/11, Prievidza 

 

a) Banícka ulica 12 

Požiadavka na opilovanie stromov – konárov (už v  roku 2017 žiadala). Býva tam 

vnučka so 16 mesačným dieťaťom, je tam tma, musí stále svietiť, kto jej to zaplatí? Nie 

je tam slnko. Potrebuje stromy opíliť (všetky konáre, aby nešli do okien domu). 

Teda žiada  opíliť konáre dvoch stromov a vypíliť gaštan (vyrúbať). 

Vyjadrenie VVO 2: spoločenstvo si musí dať žiadosť na MsÚ PD so súhlasmi 

obyvateľov – vlastníkov (www. prievidza.sk, „Obyvateľ“, „Tlačivá a formuláre“). 

 

b) Banícka ulica  

Žiada opraviť zdevastovaný chodník (opätovná požiadavka). 

 

 

3. ĽUDOVÍT BARÁTH,  

Prievidza, 

 

a) Banícka ulica 

Žiada spraviť parkovisko, nemajú kde parkovať. 

 

b) Banícka ulica  - oproti vchodu 22, voľakedy „letecká plán“, ihrisko basketbalové 

- zarástlo to, chce, aby sa tam vytvorilo niečo pre ženy s kočíkmi.  

Vyjadrenie VVO 2: mala by tam byť „oddychová zóna“ podľa projektu. 

 

c) Odpad použitých olejov z pečenia (z bytov ), čo s tým? 

Vyjadrenie VVO 2: teraz zbiera použitý olej z domácností Kaufland a zberný dvor (tam 

sú nádoby). 

 

d) Banícka 12 

- pred vchodom je voda 

Vyjadrenie VVO 2: financie uvedeného môžu ísť časť z fondu opráv a časť z mestských 

peňazí. 

 

e) Chce smetné koše, ktoré budú umiestnené do zeme. Kedy ich dajú? 
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Vyjadrenie VVO 2: nie sú na to peniaze, všade sú siete, veľké auto na smetiaky do zeme 

sa tam nedostane. 

 

 

4. MIROSLAV BOŠIAK,  

Malookružná ulica 182/13, Prievidza 

 

a) Pýta sa na čistenie kontajnerov (strašne páchnu).  

Žiada, aby boli vydenzifikované na Malookružnej ulici a na všetkých uliciach druhého 

obvodu. 

 

b) Sadová ulica – vrak auta 

Pýta sa, kedy bude vrak  odstránený? 

-  pplk. Milan Gatial, MsP, MsP Prievidza: polícia zabezpečuje odstránenie, robia všetko 

pre to, aby to odstránili v súlade so zákonom (bude odstránený). 

 

c) Autobusy vypúšťajú ropné látky (kolotoč, zastávka), vozidlá sú tam 15 min. 

naštartované. 

Vyjadrenie VVO 2:  žiada SAD nech očistí od ropných látok zastávky kde vozidlá stoja. 

 

d) Sadová ulica – pri garážach sú kaluže (smer k Humajovi). Už v roku 2017 bol podnet, 

spravilo sa to. Prečo sa to vtedy dalo opraviť, teraz nie?  

 

e) Nákladné vozidlá jazdia po Sadovej ulici do svojho parkoviska - Legarde, má fotky, 

nemajú povolenie. 

Vyjadrenie VVO 2:  fotky treba predložiť Ing. Jelačičovi, predsedovi VVO 2. Nemajú tam 

čo robiť, spôsobujú otrasy bytových domov. Kúpili si pozemok s podmienkou, že nesmú 

jazdiť cez Sadovú ulicu, majú povolenie jazdiť len okolo, inak nesmú. 

 

f) Okružná ulica – potraviny Jednota 

- o 05,30 h zásobovacie vozidlá cúvajú a hlasno pípajú pri tom, nočný kľud je do 6 h, nech 

chodia po 6 h. Upozorňuje, že videl ako vozidlo cúva do zákazu. 

- zametajú vonkajšie plochy raz za 10 rokov – práši sa tam. 

Vyjadrenie VVO 2:  skontaktujú sa s Jednotou. 

 

g) Gorazdovo nábrežie 

Oprava časti komunikácie (rolety). 

 

h) Žiada zasypať výtlky na cestách po celom obvode, hlavne od Ulice J. Kráľa k päť-

poschoďáku, Gorazdovo nábrežie – Okružná ulica. 

Vyjadrenie VVO 2:  ohľadom tejto požiadavky treba skontaktovať p. Bošiaka. 
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K BODU 3: MATERIÁLY MSÚ PRIEVIDZA  

 

 

1. Matúš Březovský,  

Ulica A. Rudnaya 217/34, Prievidza 

Žiadosť o nájom časti pozemku v k.ú.Prievidza, časť pozemku vedľa bytového domu 

na Ulici A. Rudnaya, parc. č. CKN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14 909 m2
,  

v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2 x 55 m2 a 1 x 65 m2), t. č. v nájme Štefana Šnirca, 

ktorý byt predal žiadateľovi a požiadal o ukončenie NZ č. 30/16, účel nájmu: užívanie 

výlučne na záhradkárske účely, (ide o prechod nájmu). 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s nájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Prievidza podľa predloženej žiadosti. 

Hlasovanie: ZA 4/4. 

 

2. Štefan Hafko,  

Ulica J. Murgaša 18/15, Prievidza 

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ZŤP. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 odporúča prideliť  vyhradené parkovacie miesto. 

Hlasovanie: ZA 4/4. 

 

                                      

 

Prievidza  11. 06. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


