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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 03. 09. 2020 (štvrtok) , v čase od 16.30 h  do 18.00 h (1.30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

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

   Natália Svítková 

- neprítomní:  Ing. Renáta Úradníčková, podpredsedníčka 

 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

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

 

   

Občania mesta Prievidza:  Miroslav Bošiak, Mgr. Marianna Suzuki, Jirí Novotný, Zuzana  

                                               Pastová 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Rôzne 

4.  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 štyria členovia z piatich. 

 

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

 

 

1. Mgr. Marianna Suzuki, 

Malookružná ulica 15/5,  

 

Upozornila na rušenie nočného kľudu prevádzkou COOP Jednota Prievidza, na 

Okružnej ulici, pod oknami bytovky“. V noci, o 01.30 h, tam vkuse „trieskajú“ 

zásobovacie autá, je tam takýto hluk každý deň. Sú to malé a veľké dodávky z Nitry, 

zhasínajú  svetlá, aby nebolo vidieť ich značky. Z dôvodu rušenia nočného kľudu pani 

„rok nespala“. 

VVO 2:  

Ing. Jelačič, predseda VVO 2, informoval prítomných, že mu zamestnankyňa COOP 

Jednota Prievidza, povedala, že vodičom bolo povedané, že pred 6 h ráno majú 

zásobovať v maximálnej tichosti. 
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Požiadavka bola vybavená: Vedúca obchodu COOP Jednota sa vyjadrila, že v noci 

žiadni dodávatelia nechodia zásobiť prevádzku, zásobuje sa až po 05.00 h ráno. 

Zásobovatelia sú vždy upozornení na nočný kľud a spoločnosť Jednota viac urobiť 

nevie. (Dňa 07. 09. 2020 informáciu podal emailom Ing. Jelačič, predseda VVO 2). 

 

 

2. Miroslav Bošiak 

      Malookružná ulica 13/4, Prievidza 

 

A) Pred prevádzkou COOP Jednota Prievidza, na Okružnej ulici, „haučí“ pes (zrejme 

zákazníkov), volal ja MsP PD. 

       pplk. Mgr. Milan Gatial, MsP Prievidza:  štekanie psa nie je priestupok, takisto ani 

       uväzovanie o strom, o zastávku – prokuratúra o tom VZN zrušila. 

B) Upozornil na „výmoly“ na cestách  (a vedľa nich) v obvode. Posťažoval sa na uzavretie 

podnetu ohľadom „výmolov“ na stránke „Odkaz pre starostu“. 

VVO 2: Ing. Svitková, členka VVO 2, informovala, že stránku „Odkaz pre starostu“ 

nemá v kompetencii mesto Prievidza, ale súkromník. 

C) Opätovne upozornil, že sa smetné koše neumývajú (nedezinfikujú) a zapáchajú, i keď 

sa 2x do týždňa smeti vysýpajú. 

VVO 2: 

Ing. Jelačič, predseda VVO 2, na uvedené opätovne upozorní pracovníkov. 

Ing. Svitková, členka VVO 2, požaduje predložiť zmluvu s firmou T+T. (pozn. 

zabezpečí zapisovateľka). 

Požiadavka bola vybavená: Za osobnej účasti pána Bošiaka boli smetiaky umyté. (Dňa 

07. 09. 2020 informáciu podal emailom Ing. Jelačič, predseda VVO 2). 

D) Opätovne upozornil na prejazdy nepovolených firemných áut po Sadovej ulici. 

E) Opätovne upozornil na čistenie zarastených obrubníkov („obrubníky sú zarastené –

džungľa“). 

VVO 2: 

Ing. Jelačič, predseda VVO 2, bol za pani primátorkou, bude sa to riešiť – čistiť na 

jeseň. 

 

3. Jiří Novotný 

      Ulica Š. Králika 5/11, Prievidza 

 

A)  Upozornil, že zákazové značky pre parkovanie pred bytovými domami nezmizli,     

      osádzali ich „ľudia z mesta“, on chce takú istú značku pred Ulicou Š. Králika 5/11,    

      ktorá povoľuje parkovanie len obyvateľom, čo tam bývajú. 

B) Na súkromnom pozemku sú zaparkované autá asi z Clubu 333. 

C) Oproti predajni Kinekus je parkovisko, žiada tu skontrolovať dopravné značenie. 

D) Žiada zavrieť prevádzku Club 333, nakoľko ich zákazníci „húkajú“- posadajú si na     

     lavičky opití. 

E) „Čínske obchody“ – napr. DÁRIA, nemá  smetiaky – každá zamestnankyňa má 

v rukách 3     vrecia, ktoré vyhadzujú do smetiakov pre obyvateľov. „Bol nám čert dlžný 

zlatú uličku“. 
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Požiadavka bola vybavená: Do obchodu Dária Ing. Iliašová, zamestnankyňa MsÚ PD, 

zašle upozornenie, ohľadom plnenia kontajnerov krabicami.  (Dňa 07. 09. 2020 

informáciu podal emailom Ing. Jelačič, predseda VVO 2). 

F) na vlastnom dvore sa necítia bezpečne, autá cúvajú,.. 

G) Ulica Š. Králika 

     Opätovne požaduje zriadiť jednosmerku, po oboch stranách ulice sú parkujúce autá,      

      napr. biely FORD zle stojí na chodníku a na ceste (nemôže zákonných 1,5 m na  

      chodníku dodržať).  

 

 

 

 

4. Zuzana Pastová 

      Ulica Š. Králika 5/27, Prievidza 

 

A) Ulica Š. Králika 

Chce zriadiť na ulici jednosmerku, pozn. „už by bolo načase, aby to vyriešili 

odborníci.“. 

B) Upozornila, že holuby špinia bytový dom, sú ako „lietajúci potkani“. „Jedine, keď 

sokoly prídu, holuby odletia a je kľud.“. 

VVO 2: 

Pani Helena Dadíková, členka VVO 2: balkóny sú potom strašné.. 

Požiadavka bola vybavená: Ing. Drozdová, zamestnankyňa MsÚ PD,  telefonicky 

sľúbila, že vypíše objednávku na odchyt holubov. Odchyt sa vraj realizuje v mesiacoch 

október, november. (Dňa 07. 09. 2020 informáciu podal emailom Ing. Jelačič, predseda 

VVO 2 

 

 

K BODU 3: MATERIÁLY MsÚ PRIEVIDZA  

 

1. Ing. Natália Svitková, členka VVO 2, žiada obnoviť požiadavku č. 745 („nech si to 

zamestnanci úradu pozrú“) a požiadavku č. 746 žiada vymazať („už je vybavená“). 

2. pplk. Mgr. Milan Gatial, MsP Prievidza, informoval prítomných o policajných 

kontrolách na ihrisku na Ulici P. Benického, za cca 2 mesiace. 

3. Pani Helena Dadíková, členka VVO 2, upozornila na hluk z Bojnickej cesty - hlavne 

v piatok a cez víkendy (aj teraz aj v utorok, keď bol sviatok) začali motorkári od 20,30 

h do 00,45 h robiť „preteky“. „Deti sa v posteli strhávali.“. pplk. Mgr. Milan Gatial, 

MsP Prievidza, odporučil v tomto prípade volať 158 – štátnu políciu, ktorá jediná môže 

merať rýchlosť dopravných vozidiel. 

4. Jaroslav Cigaňák  

Zaslal emailom prosbu za seba a občanov, ktorí často chodia po Ulici Š. Králika, je to 

cesta v časti od Bojnickej cesty – teda pri autobazáre, ktorá nemá chodník pre chodcov. 

Autami dochádza k ohrozovaniu chodcov – detí a matiek s kočíkmi, ktorí kľučkujú 

pomedzi autá. Vybudovanie do chodníka žiada do rozpočtu schváliť. Miesto na chodník 

je a táto časť je veľmi frekventovaná aj chodcami. 
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 K BODU 5: ZÁVER 

 

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

 ukončil.  

 

Prievidza  10. 09. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                                     

 

 

 

 

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


