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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. 06. 2021 (štvrtok) , v čase od 16.00 h  do 17.30 h (1.30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda,  Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka, 

   Helena Dadíková, Ing. Peter Paulík 

- neprítomný:  MUDr. Peter Oulehle, 

 

Zapisovateľka VVO 2:  Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza:  xxx 

   

Obyvatelia  mesta Prievidza:  Alžbeta Chovancová 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Materiály MsÚ PD  

3. Požiadavky obyvateľov obvodu „Píly“ 

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 štyria členovia z piatich. 

 

K BODU 2:  Materiály MsÚ PD  

 

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 208 

„BYTOVKA 208“ 



S t r a n a  2 | 4 

 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – prístavba predsadených loggií na bytový dom č. 208 – 

v k.ú. Prievidza, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, lokalita Ulica A. Rudnaya 

parc. reg. C KN č. 155/1. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 sa stotožňuje s názorom hlavnej architektky mesta Prievidza. 

Nesúhlasí s navrhovanými úpravami. 

Hlasovanie členov VVO 2: ZA 0/4 členov, PROTI 4/4 členov, ZDRŽALI SA 0/4 členov. 

 

2. Spoločenstvo vlastníkov bytov – Ulica A. Rudnaya 2-4, Prievidza 

„BYLINKOVÁ OÁZA“ – komunitná záhrada 

Zámer zariadenia je vyvolaný úmyslom skrášlenia verejného obytného priestoru okolia 

bytových domov na Ulica A. Rudnaya 2-4 v Prievidzi. Vytvorená komunitná záhrada 

„Bylinková oáza“ bude ponúkať priestor pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov 

a rozvoj tvorivosti ľudí, ktorí budú mať chuť zapojiť sa do projektu, a zároveň zvýši 

biodiverzitu a krásu časti mestského prostredia. 

Vyjadrenie VVO 2:  VVO 2 berie na vedomie. 

 

 

K BODU 3:  POŽIADAVKY OBYVATEĽOV OBVODU „PÍLY“ 

 

1. Alžbeta Chovancová 

xxx 

a) Poďakovala  členom VVO 2 za  zlepšenie úrovne informačnej tabule   VVO 2, ktorá je na 

Ulici M. R. Štefánika (pred hotelom Magura) . 

b) Banícka ulica – chodník 

Opätovne žiada o rekonštrukciu chodníka. 

Vyjadrenie VVO 2:  Predmetný chodník je v pláne obnovy  v roku 2021. 

c) Poďakovala za vypílený strom na Baníckej ulici a ešte žiada o vypílenie veľkého ihličnana, 

ktorý cloní bytovému domu  a môže sa dať na Vianoce na námestie. 

Vyjadrenie VVO 2: Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, upozornil na  povinnosť predložiť  

so žiadosťou aj súhlas  obyvateľov bytového domu s vypílením. 
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K BODU 4:  RÔZNE 

 

1. Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2021. 

Vyjadrenie VVO 2:  Informáciu členovia VVO 2 berú na vedomie. 

 

2. Helena Dadíková, členka VVO 2, upozornila na zlý stav sakúr na Ulici M. R. Štefánika. Žiada 

v najbližšom možnom termíne zrealizovať (mimo leta) ošetrenie týchto stromov, ktoré sú 

pýchou sídliska, ale už v nevyhovujúcom stave  z hľadiska ochrany a starostlivosti o tieto 

stromy.  je potrebné ich prerezať, ostrihať a ošetriť. 

Vyjadrenie VVO 2:  požaduje riešiť z úrovne mesta ( prehodnotenie dendrológom, 

architektkou, zaradiť náklady do návrhu  rozpočtu mesta Prievidza ) . 

 

3. Členovia VVO 2 žiadajú na Ulici Š. Králika 21-23 umiestniť kameninové  kvetináče, resp. iné 

vhodnéí zátaray  -   2 ks, s dĺžkou minimálne 1,5-2 m.  

Vyjadrenie VVO 2: Členovia odporúčajú príslušnému odboru MsÚ preveriť  cenovo výhodné 

ponuky. Odporúčajú financovanie z operatívnej potreby VVO2.  

Hlasovanie členov VVO 2: ZA 4/4 členov, PROTI 0/4 členov, ZDRŽALI SA: 0/4 členov. 

 

4. Križovatka pri Magure – Ulica M. R. Štefánika a Ulica B. Bjőrnsona 

- opakujúce sa  dopravné nehody, je vytvorená dopravná štúdia k riešeniu uvedeného problému. 

H. dadíková upozornila, že problém riešia MsZ už minimálne 4 volebné obdobia, už opakovane 

bolo konštatované po odbornom zhodnotení, že nie je možné budovať kruhový objazd 

z  hľadiska jeho predpísaných veľkostných  parametrov. 

Vyjadrenie VVO 2:  žiada k uvedenému stanovisko Komisie dopravy, výstavby, územného 

plánu a životného prostredia MsZ Prievidza.   

 

5. Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2, predložila tieto požiadavky: 

a) Pani Glesková žiada zriadiť malé detské ihrisko v priestore medzi ulicami Trhová ulica 

a Ulica J. Pauleho (medzi „slobodárkami“)  

http://www.prievidza.sk/samosprava/komisie-a-poradne-organy-mestskeho-zastupitelstva/zapisnice-a-uznesenia-komisii-mestskeho-zastupitelstva/
http://www.prievidza.sk/samosprava/komisie-a-poradne-organy-mestskeho-zastupitelstva/zapisnice-a-uznesenia-komisii-mestskeho-zastupitelstva/
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b) Ul. J. Murgaša – opakovaná požiadavka na značenie  parkovacích  miest pozdĺž 

komunikácie. ( pred „Čínskym múrom“)  

VVO 2 žiada TSMPD s.r.o. vyznačiť  miesta  na parkovanie. 

c) VVO2 žiada vyčistiť priestor , ktorý je vyložený zatrávňovačmi na Ulici J. Murgaša (po 

ľavej strane od poľa). 

 

6. VVO 2 odporúča riešiť organizáciu, resp. manažment  služby údržby mesta, napr. kosenie, 

pílenie počas svetla.   

7. VVO 2 odporúča z bývalej polikliniky vytvoriť jednoizbové byty pre dôchodcov (v budove sú 

výťahy). 

 

 

K BODU 5: ZÁVER 

 

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

ukončil.  

 

Prievidza  10. 06. 2021 

                                          

                        Ing. Ľuboš  Jelačič 

                                    predseda VVO 2 


