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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 01. 10. 2020 (štvrtok) , v čase od 16.30 h  do 19.00 h (2.30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, MUDr. Peter    

   Oulehle, Ing. Natália Svítková, Ing. Peter Paulík 

 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

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

  

Občania mesta Prievidza:  Marta, Foltánová, František Uhliar, Milan Tonhajzer, Miroslav  

    Bošiak, Miroslav Lenhart, Iveta Jobová,  

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Materiály MsÚ Prievidza 

4. Rôzne 

5.  Záver 

 

K BODU 1: OTVORENIE 

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

VVO 2 bolo uznášania schopné, boli prítomní piati členovia z piatich  (5/5). 

 

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

 

1. Marta Foltánová,  

Banícka ulica 15/6, Prievidza, tel.č. 0917 622 074 

 

A) Banícka ulica  

– žiada rekonštrukciu chodníka 

Vyjadrenie sa VVO 2:  

Ing. Svítková - Žiada prečistenie kanalizácie na Bojnickej ceste,  a zároveň prečítala 

odpoveď na rekonštrukciu chodníka Baníckej cesty: „na kompletnú rekonštrukciu 

chodníka bude vyčlenený rozpočet pre roky 2021 – 2023.“. 

B) Cintorín – premočené kolumbárium  

Žiada o opravu kolumbária. 

C) Žiadosť o kompost 

Z technických služieb chcú kompost do kvetináčov. 

Vyjadrenie sa VVO 2 k požiadavke:  
Ing. Jelačič: Jedno vrece na kompost dostanete, ostatné si musíte doniesť. 

D) Banícka ulica – zametanie cesty a opílenie brezy 

Žiada Banícku ulicu zametať a je tam breza, ktorá opadáva, treba ju opíliť. 
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2. František Uhliar,  

Ulica M. R. Štefánika 141/37, tel. č. 0905 320 181 

 

A) Križovatka - Ulica M. R. Štefánika (pri Magure) 

- dopravná situácia je neúnosná, nie ku všetkým nehodám je volaná polícia. 

- V odkaze pre starostu bol dotaz, od januára 2020 nebolo stanovisko z odboru 

dopravy k nemu dané. 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Ľuboš Jelačič:  

- informoval pána Uhliara, že bol na ODI a dostal informáciu, že nehodovosť 

poklesla a od namaľovania pozdĺžneho DZ tam bola len jedna menej závažná 

dopravná nehoda.  

- Nehody spôsobujú šoféri, problémom je, že nevedia jazdiť. 

  

B) Nie je výhľad, značku nie je vidieť - ľudia nájdu na aute papuču (Ulica J. Palkoviča 

– M. R. Štefánika – vpravo, značka je mimo zorného poľa vodiča). 

 

C) Ulica B. Bjőrnsona smerom Ulica M. R. Štefánika (ako je pekárstvo) je 

umiestnená značka vysoko (len autobusári to vidia). 

Vyjadrenie sa VVO 2 k bodu B) a C):  dopravná značka musí byť umiestnená 

podľa predpisov (2 m nad terénom). 

 

D) Nepozornosť vodičov, telefonujú v ranných hodinách, chodníky sú plné detí, treba 

vykonávať kontroly so štátnou, dopravnou políciou. 

 

E) Chce informáciu o spalovni – čítal na stránke mesta PD o teple na Hornej Nitre. 

Vyjadrenie sa VVO 2: Pán Uhliar zavolá Ing. Jelačičovi ohľadom stretnutia. 

 

F) Žiada  o napísanie odpovede k odkazu na web. stránke „Odkaz pre starostu“- ku 

križovatke Ulica M. R. Štefánika. 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Svitková: Informovala pána Uhliara, že webová stránka „Odkaz pre starostu“ 

nie je mestská stránka, ale i tak na ňu odpovedá hovorca mesta Prievidze.   

 

3. Milan Tonhajzer  

Svätoplukova ulica 18/8, Prievidza, tel.č. 0907 578 057 

 

Chce parkovisko v areáli Obchodnej akadémie PD, oproti Svätoplukovej ulici  92. 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Jelačič, predseda VVO 2: Kraj nechce dovoliť úpravy, požaduje, aby mesto 

vymenilo pozemok. 

 

 

4. Miroslav Bošiak  

(pán Bošiak sa nezapísal do prezenčnej listiny zo zasadnutia VVO 2 i keď bol prítomný) 
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Opýtal sa: „Jednota, čo s ňou mienite robiť?“ – je tam hlučné, nočné zásobovanie 

potravín (Okružná ulica). 

 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Jelačič:  Vedúca COOP Jednota  bola upozornená na hluk počas nočného 

zásobovania predajne potravín, Okružná cesta. Povedala, že zásobovanie prevádzky sa 

uskutočňuje po 5 h ráno. 

Pani Dadíková: Porušenie nočného kľudu, z dôvodu hlučnosti, môže zistiť  jedine 

hygiena – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, a to 

meraním hlučnosti. 

 

5. Miroslav Lenhart 

Malookružná ulica 15/5, Prievidza 

 

Z dôvodu hlučného, nočného  zásobovania potravín COOP Jednota, Okružná ulica 

v Prievidzi, požaduje umiestniť príkazovú značku s vymedzením času zásobovania 

tejto predajne, a to  s dodatkovou tabuľou, ktorá by určovala zásobovanie prevádzky 

len v čase od 5 h do 15 h. 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Jelačič:   VVO 2 zvolá rokovanie ohľadom vyriešenia uvedeného problému 

s obyvateľmi, s predstaviteľmi fy COOP Jednota a so zamestnancami hygieny. 

 

6. Iveta Jobová 

Malookružná ulica 1924/6, Prievidza, tel.č. 0903 525 114 

 

Nesúhlasili s tým, aby sa prevádzka Jednoty na Okružnej ulici rozširovala, pred tromi 

rokmi im bolo  sľúbené vytvorenie „protihlukovej bariéry“. Žiada o vysadenie stromov, 

aby tam nebol hluk. 

Vyjadrenie sa VVO 2: 

Ing. Jelačič:   Bude stretnutie. 

 

 

7. Pplk. Mgr. Milan Gatial, MsP Prievidza 

Žiada o presunutie zábradlia - ako je starý prechod Ulica M. R. Štefánika, pred 

základnou školou na Ulici S. Chalupku. 

 

 

K BODU 3: MATERIÁLY MsÚ PRIEVIDZA  

 

1. Ivan Nagy a Miriam Nagyová, Prievidza 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – v k. ú. Prievidza, Okružná ulica  parc. reg. CKN č. 

155/1 – ostatná plocha, s výmerou 21 379 m2, evidovaná na LV č. 1, za účelom: 

Vybudovanie 3 parkovacích miest, na vlastné náklady. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 nesúhlasí s vybudovaním 3 parkovacích miest. 

Stotožňuje sa s vyjadrením hlavnej architektky mesta Prievidza. 

Hlasovanie: PROTI 5/5. 
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2. RM Colony, s.r.o., Bratislva 

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – v k. ú. Prievidza, v parku pri býv. pavilónoch  ZŠ, 

Ulica S. Chalupku, parc. reg. CKN č. 788/7 – ostatná plocha, s výmerou 15 777 m2, 

evidovaná na LV č. 1, za účelom: úpravy terénu, plocha bude doplnená zavlažovacím 

systémom a následne vysiatím trávy a okrasnej zelene. Upravená plocha by esteticky 

dopĺňala športovo-rekreačnú plochu s cyklistickým chodníkom, ktorú vo veľkej miere 

využívajú obyvatelia mesta Prievidza. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s nájmom na účel vytvorenia kultivovanej zelene. 

Hlasovanie: ZA 5/5. 

 

3. Koloman Nemčok a manželka Božena Nemčoková, Prievidza 

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

pozemok s  parc. reg. CKN č. 8119/24, s výmerou 20 m2, za účelom: rozšírenia 

dvojgaráže, zveladenie a skultúrnenie predmetného pozemku nakoľko v súčasnej dobe 

je neudržiavaný a zarastený od náletových drevín. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí s predajom pod podmienkou, ktorú určila hlavná 

architektka mesta Prievidze. 

Hlasovanie: ZA 5/5. 

 

4. Martin Barborka, Prievidza 

Žiadosť o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza- v k. ú. Prievidza, 

Mlynská ulica, pozemok s  parc. reg. CKN č. 421/23, s výmerou 25 m2, za účelom: na 

výstavbu garáže pre osobné účely, bývam v blízkosti. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 nesúhlasí s predajom pozemku. 

Hlasovanie: PROTI  5/5. 

 

5. RiverSideProject s.r.o., Prievidza 

Žiadosť o spoluprácu pri rozšírení miestnej komunikácie – Ulice A. Stodolu 

a dobudovanie príslušnej infraštruktúry – chodníka pre peších na pozemku CKN 

1218/30 v k.ú. Prievidza. Všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej 

dokumentácie a realizáciou stavby bude znášať RiverSideProject s.r.o., Prievidza. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 súhlasí so žiadosťou s podmienkou, že žiadateľ po 

ukončení stavby zabezpečí opravu cestnej komunikácie na Ulici A. Stodolu po 

križovatku Ulica J. Murgaša vrátane zrekonštruovania chodníka. VVO 2 sa stotožňuje 

s podmienkou architektky mesta Prievidza. 

Hlasovanie: ZA  5/5. 

 

 

K BODU 4: R Ô Z N E  

 

1. Ing. Jelačič, predseda VVO 2 informoval členov  o zriadení jednosmerky,  Ulica 

Š. Králika  (bude sa vychádzať na Ulicu S. Chalupku), zároveň sa bude robiť 

chodník z Bojnickej cesty na Ulicu Š. Králika. 

 

2. Ing. Svítková – Žiada o prečistenie kanalizácie na Bojnickej ceste.  
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3. Členovia VVO 2 si zvolili novú  podpredsedníčku VVO 2:  

 Ing. Natália Svitková, členka VVO 2,  

 HLASOVANIE: ZA 4/5, jedna členka sa zdržala hlasovania. 

 

4. Ing. Natália Svitková, podpredsedníčka VVO 2, predložila možnosti realizácie   

a financovania z peňažných prostriedkov VVO 2: 

 

A) Ihrisko pred školou – doplnenie detského ihriska o kolotoč pre handicepované 

deti, cena okolo 3000 €. 

Vyjadrenie VVO 2: členovia sa vyjadria neskôr, z dôvodu vysokej investície VVO 

2 rozhodne o inej zostave pre deti na vozíku. 

 

B) -  Lipová alej - na voľnom priestranstve pri Čínskom múre, 1ks lipa/58,30 € 

(kontajnerová), zmestilo by sa tam 6 ks líp. 

Vyjadrenie VVO 2: členovia súhlasia a chcú 6 ks líp/po cca 60 € + dovoz 

a vysadenie 150 €. 

 

 - Rakytníkový háj – na Gorazdovom nábreží,      

        1 ks rakytníka/ 4 €. 

    Vyjadrenie VVO 2: členovia súhlasia s vysadením 4ks rakytníkov. 

 

 SPOLU LIPOVÁ ALEJ A RAKYTNÍKOVÝ HÁJ: 650 € s DPH (s kúpou,    

      dovozom  a výsadbou). 

 

5. EKO TOUR PROJECT 

- VVO 2 by v budúcnosti podporilo EKO TOUR PROJECT. 

- 1 h vystúpenie pre deti/600 € (namiesto MDD, príp. v iný termín). 

 

6. EKO ENERGY 

- budúci rok  

- v prípade záujmu požiadať KaSS PD o spoluprácu pri organizovaní projektu. 

 

 

 K BODU 5: ZÁVER 

 

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

 ukončil.  

 

 

Prievidza  09. 10. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2 

                                                                       

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


