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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 09. 01. 2020 (štvrtok)  

v čase od 16.00 h  do 17.00 h (1 h) 

 

Členovia VVO 2: 

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

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

- neprítomní:  -  

 

Zapisovateľka VVO 2:   Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza:  - 

      

Občania mesta Prievidza:  - 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Materiály MsÚ Prievidza na prerokovanie vo VVO 2 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K BODU 1: OTVORENIE 

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

 

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

 

1. Ing. Mária Halahyjová, Ulica A. Sládkoviča 15/5, Prievidza 

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza – v k.ú. Prievidza, 

Ulica A. Sladkoviča 15/15, parc. č.: 1161/2 – časť, cca 90 m2, za účelom: 

rozšírenie záhrady o uvedený úsek, a o ktorý sa starám cca 35 rokov, odkúpiť si 

ho žiadam za minimálnu, prípadne symbolickú cenu. 

Vyjadrenie VVO 2: súhlasí s predajom, za cenu určenú finančnou komisiou.  

Hlasovanie: ZA 5/5 členov. 

 

2. Občianske združenie Mladý ochranár prírody Prievidza  

Plánuje v jarných mesiacoch 2020 zrealizovať „Čistenie mestského parku 

a brehov rieky Nitry spojené s enviromentálnou výchovou detí a mládeže.“. 

Aktivita je zameraná nie len na vyčistenie lokality od komunálneho odpadu, ale 

má predovšetkým výchovný a edukačný charakter zameraný na mladšiu 

generáciu – deti a mládež. Združenie požaduje spoluprácu VVO 2a podporu vo 

výške 150 €. 

Vyjadrenie VVO 2:  súhlasí s podporou aktivity vo výške 150 €. 

Hlasovanie: ZA 5/5 členov. 
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K BODU 3: RÔZNE 

 

1. Pani Helena Daníková, členka VVO 2,  informovala prítomných: 

A)   o nebezpečnom rozšírení predaja drog na území mesta Prievidza,  

B) o okamžitom zjednosmernení Ulice Š. Králika. Žiada, aby dopravnú situáciu v čase 

od 18 h až 20 h monitoroval dopravný policajt, nakoľko ide o veľmi nebezpečnú 

dopravnú situáciu na ulici, „Ide o život! Niečo sa tam určite stane!“. 

 

2. Ing. Natália Svítková, členka VVO 2, informovala prítomných: 

A) o veľmi nebezpečnej dopravnej situácii na Ulici M. R. Štefánika – pred prechodom 

(Hasák, kvetinárstvo) požaduje umiestniť tabuľu „Zákaz státia“ a dávať papuče na 

autá, ktoré zákaz porušia. 

B) Ulica S. Chalupku – chýba prechod pri mäsiarstve (ako je Fantura), bol tam no teraz 

tam nie je. 

C) Ulica J. Murgaša, je potrebné odstrániť prístrešok, ktorý zrejme nemá vlastníka, 

pozemok je mestský.  

Vyjadrenie VVO 2: MUDr. Olehle - nech spoločenstvo priľahlého domu dá čestné 

prehlásenie k vlastníctvu prístrešku a mesto nech ho potom odstráni. Uvedené 

žiadajú členovia zabezpečiť právnym oddelením úradu. 

D) Ateltický štádión, Ulica S. Chalupku – je nevyhnutné vybudovať osvetlenie na 

pohyb. 

E) Mestský park – chýba verejné WC, napr. treba tam dať prenosné. 

F) Ulica S. Chalupku – žiada vytvoriť parkovacie miesta vo dvore školy. 

Vyjadrenie VVO 2: Ing. Jelačič – zatiaľ to je nereálne, je tam malý priestor, je tam 

zásobovanie, smeti, chodia tade deti. 

 

K BODU 4: ZÁVER 

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

                                                   

 

Prievidza  14. 01. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


