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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 KaSS Prievidza, na Ulici  F. Madvu, 

dňa 01. 08. 2019 (štvrtok)  

v čase od 17.00 h  do 19.00 h (2 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Renáta Úradníčková, podpredsedníčka,  

   MUDr. Peter Oulehle 

- neprítomní:  Helena Dadíková, Ing. Natália Svitková 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

 

Občania mesta Prievidza: Ing. Martin Kováč,  František Uhliar, Marta Foltánová 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Prijatie stanovísk VVO 2 k materiálom MsÚ PD predloženým na prerokovanie 

4. Rôzne 

5. 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. Ing. Martin Kováč, Ulica J. Žirku 176/3-1, Prievidza  

v zast. SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavku. 

- Žiadosť o osadenie 3 ks lavičiek pred bytový dom 176. 

- predložil písomnú žiadosť so súhlasmi vlastníkov bytov, žiadosť so súhlasmi bude 

odovzdaná v podateľni MsÚ Prievidza (registráciu v podateľni zabezpečí zapisovateľka 

VVO 2). 

 

2. František Uhliar, Ulica M. R. Štefánika 141/37, Prievidza (tel. 0905 320 181) 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

 

a) Ulica B. Bjőrnsona 36-28-30-32 

„Prečo neboli urobené vstupy do uvedených vchodov bytového domu?“ 

Neobdržal písomnú odpoveď na svoju požiadavku VVO2/661/2019. 

VVO 2: Ing. Jelačič, predseda VVO 2, mu prečítal odpoveď zo zoznamu požiadaviek 

(postupuje sa podľa projektovej dokumentácie, opravujú sa najviac poškodené chodníky) - 

požiadavka je nesplniteľná, odpoveď mu bola odoslaná 11. 07. 2019. 
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b) Križovatka - Ulica M. R. Štefánika a Ulica B. Bjőrnsona, dopravná situácia 

+ na zastávke – alkohol, obyvateľ tam vykonával malú potrebu 

Hliadku tam dnes nevidel, vyženú ich odtiaľ a priženú do dvora, kde býva. 

VVO 2: dopravný inšpektorát dopravnú situáciu rieši, prevencia trošku začala. 

 

c) Banícky jarmok 2019 – Námestie J. C. Hronského a Ulica M. R. Štefánika 

Ac)  Dostal prísľub od PhDr. Vojtášovej, vedúcej Referátu obchodu a cestovného ruchu, 

MsÚ Prievidza, že sa pokúsia nepríjemný, neznesiteľný, nadmerný hluk z hudobnej 

produkcie eliminovať. 

 

Bc)  Upozornil na deti pod vplyvom alkoholu a iných látok počas konania jarmoku. 

Požaduje súčinnosť mestskej a štátnej polície, zadržanie týchto detí a riešenie 

zodpovednosti ich rodičov. 

 

d) Ulica S. Chalupku, Sklárska ulica – chodník oproti prevádzke Benedikta 

 - chodník bol navýšený (vydláždený chodník, kopa štrku, zas vydláždený chodník, zas štrk) 

           Príchod na chodník by sa mal skontrolovať, 5 fúrikov betónu by bolo lepšie tam vysypať. 

 

e) Námestie J. C. Hronského 

- Počas horúčav tu chýba nejaký vodný prvok – fontána, vodotrysk – rozptýliť, rozprášiť 

vodu chce. 

- VVO 2: Projekt je vyrobený, stromy musia vyrásť. Zatiaľ polievacie auto z technických 

služieb by malo viackrát ochladzovať námestie, minimálne 2x denne. 

- postrekovať „cestu“ nemá význam, postrekové rámy by boli vhodné, zvlhčovať vodou 

prostredie. 

 

f) Pani Foltánová, obyvateľka mesta, požaduje, aby chodili na zasadnutie VVO 2 aj ľudia 

z technických služieb. 

 

g) Požaduje opätovne zaviesť „veľké“ stretnutia VVO 2. 

 

h) Na web. stránke mesta žiada nahrať zvukové súbory „hlásenia rozhlasu“, aby si ich mohol 

opätovne vypočuť (chce si to nahrať a prehrávať v súkromí). 

 

i) Žiada o vrátenie kultúry na námestia v meste, napr. v minulosti bola „dychová hudba“, tzv. 

promenádne koncerty, tanečné súbory „vtáčnik“, uvedené chce i na Námestie J. C. 

Hronského. 

 

      3. Marta Foltánová, Banícka ulica 15/6, Prievidza (tel. 0917 622 074) 

 Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

 

a)  autobusové zastávky 

 - žiada ich čistenie 

 VVO 2: sú zastávky SAD a súkromné. 
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b)  - Ulica J. Kráľa, Banícka ulica – kanalizácie,  

 žiada ich zametať a upratať, 

    3-4x volala, keď prší oproti mototechne kanál sa upcháva trávou, treba vybrať trávu      

               z rohu. 

 - Ulica J. Kráľa a Banícka ulica sa musí zametať, kanalizácia sa upcháva. 

 - Ulica J. Kráľa – po kosení (vedľa cesty), treba zhrabať trávu (ten špic, roh – čo je kanál). 

 

c)  Požaduje dôsledne kontrolovať prácu VPP ľudí. 

 

d)  Ak strom - breza kvitne, jej bobule padajú do kanála – treba to čistiť (cca marec/apríl). 

 

e)  Banícka ulica – poškodený chodník, 

 ľudia si idú nohy „vyvaliť“, treba to urobiť, je to najstarší chodník na celom sídlisku, na 

 ceste je veľa áut, ľudia musia ísť po tomto poškodenom chodníku. 

 VVO 2: MUDr. Oulehle – z predaja pozemkov sídliska ide najviac peňazí mestu. Najviac 

 sa ničia cesty, chodníky na sídlisku. Požaduje  z peňazí z predaja týchto pozemkov 

 min. cca 20% pre VVO 2. 

 

f)  Spodná voda na sídlisku je vysoko, so stavbami by sa malo niečo robiť. Komunikácie, 

 chodníky  poškodili záplavy z rieky. Požaduje i vysadenie stromov. 

 VVO 2: MUDr. Oulehle - spoločenstvo má dať žiadosť (50% žiadateľov, projekt sa začne). 

 Urobenie poškodených chodníkov sa dá riešiť cez projekty. 

 

g) Ulica J. Kráľa 

 - požaduje vysadenie stromov - 5 ks. 

 VVO 2: musí byť žiadosť a súhlasy obyvateľov. 

 

 

K BODU 3: PRIJATIE STANOVÍSK VVO 2 K MATERIÁLOM MSÚ PD   

  PREDLOŽENÝM NA PREROKOVANIE 

 

1. Žiadosť, Ferdinad Kára, o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta, uloženie IS.  Pozemok v k. ú. Prievidza, Riečna ulica, parc. č. DKN č. 560/98 – 

trvalý trávny porast, výmera 2 243 m2, evidovaný na LV č. 11 811. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča zriadenie vecného bremena v zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie. 

 Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

2. Žiadosť EPOS CENTERS, s.r.o., o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza. 

k. ú. Prievidza, Zadná ulica, časť parcely reg. C KN č. 829/13, v rozsahu výmery 41 m2. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča predaj. 

 Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

3. Žiadosť, Peter Bátora, o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza, k. ú. Prievidza, 

Západná ulica, parc. reg. C KN č. 8114/58, s výmerou 8 602 m2, za účelom: vybudovanie 
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skladových a kancelárskych priestorov a manipulačnej plochy, vrátane odstavnej plochy 

pre tzv. autopark, pre dopravné a stavebné prostriedky žiadateľa. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča predaj formou OVS. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

4. Žiadosť, Brose Prievidza, spol. s r.o., o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, 

k.ú. Prievidza, Západná ulica, časť parc. SKN č. 8114/79, v rozsahu výmery 282 m2, na 

ktorej sa nachádza stavba kruhového objazdu. Za účelom: rekonštrukcia kruhového objazdu 

vzhľadom na potreby rozšírenia vnútro-areálovej komunikácie prebudovanie vstupu do 

areálu spoločnosti Rübig SK, k. s. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča predaj. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

 

K BODU 4: RÔZNE 

VVO 2 - MUDr. Oulehle: viď. písm. e) – vyjadrenie k požiadavke pani Foltánovej. 

 

K BODU 5: ZÁVER 

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.  

                                                   

 

Prievidza  08. 08. 2019 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

               

                          Ing. Ľuboš  Jelačič 

                  predseda VVO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


