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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 05. 03. 2020 (štvrtok)  

v čase od 16.00 h  do 18.30 h (2,30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

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

   Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle,  

- neprítomní:  Ing. Natália Svítková 

 

Zapisovateľka VVO 2:   Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza:  - 

      

Občania mesta Prievidza:  Ing. Jozef Karas, Jaroslav Šumichrast, Miroslav Bošiak, Vlasta  

    Švikruhová, Róbert Mikuš,  

    a p. Pastová, p. Novotný, Švikruha  sa nezapísali sa do prezenčnej 

              listiny, no predložili požiadavky, ktoré chcú, aby mesto Prievidza  

    riešilo. 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza – obvodu „Píly“ 

3. Materiály MsÚ Prievidza na prerokovanie vo VVO 2 

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 – obvodu „Píly“ 

 

1. Ing. Jozef Karas, Prievidza pozn. neuviedol adresu v prezenčnej listine, Ul. A. 

H. Gavloviča  č. 133/6 

A) Syn si odkúpil byt na Námestí J. C. Hronského, vonkajšia stena domu je zle 

zaizolovaná, tečie tam dažďová voda pod dom, do pivníc. Do fondu opráv 

je určená nízka sadzba. Sú problémy so zápisnicami zo schôdzí. 

 

Navrhuje vybudovať „vodozádržné zariadenie“ 12x4m, ktoré zadrží 200 m3
 

vody. Takto zachytená dažďová voda by mohla slúžiť ako lacná a bezplatná pre 

námestie, trhovisko.  Členom VVO 2 predložil i náčrt. Predpokladané  náklady 

200 tis. €. 

 

Vyjadrenie VVO 2:  

- - VVO odporúča navrhovateľovi stretnutie s hlavným architektom a vedením 

príslušného odboru MsÚ za účasti predsedu   komisie dopravy, výstavby, 
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územného plánu a životného prostredia MsZ  a prehodnotenie možnosti riešenia 

z mimorozpočtových zdrojov cez žiadosti o dotácie. 

 

B) Upozornil na neprispôsobivé osoby, ktoré neustále robia v okolí domu (jeho 

tesnej blízkosti) neporiadok. 

 

2. Jaroslav Šumichrast, Svätoplukova ulica 101/41/7, Prievidza  

A) Podnet pre VVO I: Žiada riešiť dopravný problém - dodatkovú tabuľu pri 

železničnej stanici „prikázaný smer“, treba opätovne osadiť; ( resp.  značku 

prikázaný smer v určitom čase, z Novej ulice na Športovú ulicu (naľavo  

Autoškola Hanzel). Tento problém  trvá 8 rokov.  

B) Poukázal na zvyšovanie daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny 

odpad, dane si platí, nikdy nemal dlžobu – žiada konštruktívne riešenie 

neplatičov, konanie voči neplatičom považuje za zdĺhavé a na úkor 

poctivých platičov. Žiada o ich riešenie a zverejnenie. 

C) Sadová ulica – prevádzka Kaleráb, garáže, PNEUSERVIS 

a) Sú tam kaluže,   odporúča vyrovnať štrkom alebo zvalcovať a vyrovnať 

diery, pozn. platí dane mestu.  Prísediaci pán Bošiak sa k uvedenej 

požiadavke pridal a žiada „niečo drobné tam naviesť“. 

b) Zároveň žiada zametať Sadovú ulicu. 

 

3. Miroslav Bošiak, Malookružná 13/4, Prievidza 

Požaduje okamžitú spätnú väzbu – neobdržal odpoveď: Gorazdovo nábrežie – 

sú tam jamy, nerovný terén po autobusoch,  Karol Hamar z TSMPD mu odpísal, 

že to je v riešení, ale od 29. 05. 2019 sa nič nedeje. Informoval aj hovorcu mesta 

M.  Ďurejeho – neodpísal; bola mu adresovaná sťažnosť. Požaduje písomnú 

odpoveď.  

 

4. Róbert Mikuš, Ulica J. Kráľa 175/10, Prievidza 

a Vlasta Švikruhová, Ulica J. Kráľa 175/8, Prievidza  

A) Malookružná ulica má problém s parkovaním.  

Naokolo Ulica A. Rudnaya a všetky dvory majú urobené parkovisko, no 

Malookružná ulica nemá parkovisko. R. Mikuš poukázal na 

nespravodlivý zákaz parkovania pre svoju dodávku (zákaz parkovania 

nad 5,3 m). Na Malookružnej ulici sa domáci obyvatelia chránia proti 

parkovaniu naukladanými kameňmi, predtým kvetináčmi, ktoré boli 

odstránené. Chýba žltá čiara, aby tam neparkovali. Problém je hlavne v 

tom, že parkujú cudzie ŠPZ.  R. Mikuš sa sťažuje, že platí dane, no 

nemôže parkovať. Žiada namontovať značku - tabuľu „zákaz vjazdu 

okrem obyvateľov domu“. 

     Vyjadrenie VVO 2: Realizácia parkoviska v tejto lokalite je     

     naplánovaná v roku 2020.   Príslušníci MsP  pokutujú    státie na tráve. 

B) Ulica J. Kráľa (dom 175) 

- Žiadajú vyriešiť parkovisko a zeleň, parkovisko vybudovať vo 

vnútrobloku a zachovať zelenú plochu (zeleň. 
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- žiadajú vyznačiť „parkovacie biele čiary“ pred dom Ulica J. Kráľa 17, 

vchod č. 8 (pred ním), nech sa skontaktujú pani Vlasta Švikuhová  

C)    Ulica J. Kráľa (dom 175) 

       Vo vnútrobloku rastú vysoké stromy, žiadajú ich pozrieť – zrezať, upraviť. 

D) Chcú dať značku - tabuľu, že vo dvore môžu parkovať len autá        

obyvateľov domu (aj iné lokality v meste túto značku majú osadenú). 

E) Podnet pre VVO I:  

Ulica A. Kmeťa – stoja tu autá, nie je zachovaná parkovacia šírka 1,2 m, 

prečo to neriešia príslušníci MsP. 

F) Pán Mikuš sa informoval  na cyklistické chodníky po meste. 

 

5. Pani Pastová 

- Žiada stretnutie s pracovníkmi dopravného inšpektorátu, kvôli parkovaniu 

na Ulici Š. Králika. Je tu úzka ulica, situácia je neúnosná. 

H. Dadíková - túto požiadavku predkladá opakovane už viac ako 3 roky. 

Z MsÚ je bolo dané vysvetlenie, ktoré nevedie k požadovanému riešeniu!   

- opätovne upozornila na problémy s holubmi na ich dome, kde býva (Ulica 

Š. Králika 445). 

H. Dadíková – Ing. B .Drozdová z MsÚ ponúkla na tento bytový dom lapač 

holubov už pred 3 mesiacmi, zatiaľ nebol osadený.                                            

Žiada v tejto veci konať!  

 

6. Pán Novotný upozornil, že sú nefunkčné kanále (Nová cesta, Ulica Š. Králika) 

 

7. Pán Švikruha  

- pred zastávkou MHD  je oblúk t. j. výjazd z Malookružnej ulice na Ulicu J. 

Kráľa, hrozí tu dopravná nehoda, pri vychádzaní z tohto výjazdu smerom 

doprava, autá pri obiehaní oblúku sa dostávajú do protismeru. 

 

 

K BODU 3: Materiály MsÚ Prievidza na prerokovanie vo VVO 2 

 

1. Kornel Juriš a Tatiana Jurišová 

Mierové námestie 1908/6A, Prievidza 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych 

sietí – prípojky NN k novostavbe rodinného domu. Miesto: 

k. ú. Prievidza, na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. 

ú. Prievidza, parc. reg. č. C KN č. 788/7, parc. reg. C KN č. 524/1, 

lokalita: Garbiarska ulica . 

Vyjadrenie VVO 2: VVO 2 súhlasí so zriadením vecného bremena. 

Hlasovanie ZA 4/4 členov. 

 

2. Róbert Weber,  

Ulica F. Madvu 331/10, Prievidza 

Žiadosť – zrušenie predkupného práva, resp. udelenie súhlasu, adresa 

nehnuteľnosti k. ú. Prievidza, pozemok, parc. reg. C KN č. 370/48 
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s výmerou 20 m2, nachádzajúci sa na Sadovej ulici (garáže), za účelom: 

žiadateľ má záujem pozemok previesť kúpnou zmluvou novému 

záujemcovi na účel výstavby garáže. 

Vyjadrenie VVO 2: VVO 2 súhlasí so zrušením predkupného práva. 

Hlasovanie ZA 4/4 členov. 

 

3. Žiadosť RS Centrum, s.r.o. – o zmenu územného plánu centrálnej 

mestskej zóny mesta Prievidza – o posunutie stavebnej čiary  na hranicu 

vlastníckeho práva, zmena sa týka časti od Bojnickej cesty. 

Vyjadrenie VVO 2: VVO 2 súhlasí s posunutím stavebnej čiary  podľa 

vyjadrenia  hlavnej architektky mesta Prievidza. 

Hlasovanie ZA 4/4 členov. 

 

K BODU 4: RÔZNE 

 

1. Oznámenie MsP Prievidza – informácia o parkovaní 234 ks vozidiel na sídlisku Píly 

a parkovaní na Ulici A. Kmeťa, a o podaní žiadosti o zaujatie stanoviska k absolútnemu 

nedostatku parkovacích miest predsedovi komisie dopravy, výstavby, územného plánu 

a životného prostredia MsZ PD. 

2. Členovia VVO 2 žiadajú odstrániť dopravné značky – tabule o zákaze parkovania iným 

ako obyvateľom domu, pred ktorými sú umiestené, zároveň chcú vedieť na základe 

čoho boli tieto tabule osadené pred domami (vraj sú osadené po celom meste, pred 

bytovými domami). 

3. Na stretnutie ohľadom riešenia problému s parkovaním na Ulici Š. Králika žiadajú 

pozvať Ing. Romana Veselého z MsÚ Prievidza. 

4. Informácia (list) o plánovanej aktivite OZ Mladý ochranár Prievidza, ktoré sa uskutoční 

25. apríla 2020 so zrazom o 09.00 h pri starom golfovom ihrisku, a poďakovanie 

členom VVO 2 za podporu. Zaslal Ing. Prilinský, predseda OZ MOPP. 

 

K BODU 5: ZÁVER 

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

                                                   

 

Prievidza  12. 03. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


