Zápisnica
z neverejného zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"),
konaného v Dome kultúry na Ulici F. Madvu v Prievidzi
dňa 07. 10. 2021 (štvrtok) , v čase od 16.00 h do 17.00 h (1 h)
Členovia VVO 2:
- prítomní:

Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2, Helena Dadíková,
Ing. Peter Paulík,

- neprítomní:

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, MUDr. Peter Oulehle,

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza
Iní prítomní za mesto Prievidza: xxx
Obyvateľka mesta Prievidza: pani Gabriela Nyilašová

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály MsÚ PD
3. Požiadavka obyvateľky obvodu „Píly“
4. Rôzne
5. Záver

K BODU 1: OTVORENIE
Prítomných privítala a oboznámila s programom zasadnutia Ing Natália Svítková, podpredsedníčka
VVO 2. VVO 2 bolo uznášania schopné, boli prítomní traja členovia z piatich.
K BODU 2: Materiály MsÚ PD
1. Kúpele Bojnice, a. s., IČO: 31 638 694
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Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Prievidza – k.
ú. Prievidza, parc. registra E KN č. 2-1274, na časti pozemku vo vlastníctve mesta
Prievidza. Za účelom zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí –
elektrického kábla (NN rozvod) v dĺžke 14,5 m umiestneného v ryhe o šírke 963 mm,
jedná sa o káble 2xAYKY3x240 k stavbe „ZDROJ ÚŽITKOVEJ VODY A VODOVOD
PRE KÚPELE A KÚPALISKO ČAJKA BOJNICE“.
Vyjadrenie VVO 2:

VVO 2 odporúča žiadosť stiahnuť do momentu ukončenia

prebiehajúcej OVS v danom území.
Hlasovanie členov VVO 2: ZA 0/3 členov, PROTI zriadeniu vecného bremena 3/3
členov, ZDRŽALI SA 0/3 členov.

2. Denis R.
xxx
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta.
Vyjadrenie VVO 2: VVO 2 odporúča – súhlasí so zriadením vyhradeného parkovacieho
miesta.
Hlasovanie členov VVO 2: ZA 3/3 členov, PROTI 0/3 členov, ZDRŽALI SA 0/3 členov

K BODU 3: POŽIADAVKA OBYVATEĽKY OBVODU „PÍLY“

1. Gabriela N.
xxx
Žiada o opravu cesty na Vnútornej ulici pred „jej“ obytným domom ako aj domom oproti
– nakoľko je už cesta schodná len s veľkými problémami. Ide o opakovanú požiadavku
z roku 2017.
Vyjadrenie VVO 2: Ing. Svítková, podpredsedníčka VVO 2, informovala žiadateľku, že
podnet postúpi príslušnému odd. a zároveň osobne preverí situáciu o pôvodnej požiadavke
o čom obyvateľku telefonicky informuje.
K BODU 4: RÔZNE
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Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2, predložila tieto požiadavky:
1. od obyvateľa Roland U.
xxx
Žiadosť o zrealizovanie parkoviska na Malookružnej ulici 31-33-35-37-39.
Vyjadrenie VVO 2:
- Pani Dadíková, členka VVO 2, odporúča, aby sa na túto požiadavku pozrel Odbor
stavebného poriadku, výstavby a ŽP, MsÚ Prievidza.
- Ing. Svítktová, podpredsedníčka VVO 2, odporúča umiestniť biozatrávňovače, a tak riešiť
parkovanie.
2. VVO 2 žiada predložiť v minulosti podrobne vypracovaný „Generel“ od nebohého Ing.
Miloša Součeka, exprimátora mesta Prievidza – spoločnosti AD ZNAČENIE, s.r.o.,
ohľadom dopravnej situácie mesta Prievidza a možností riešenia dopravných problémov
v meste Prievidza. Členovia zároveň žiadajú Odbor stavebného poriadku, výstavby a ŽP,
MsÚ Prievidza., aby pomocou tohto „Generelu“ vyhodnotilo parkovacie miesta obvodu
Píly, a tak pripravila súhrnný dokument o možných parkovacích miestach v obvode Píly.
3. František B.
xxx
Žiadosť o riešenie parkoviska na Ulici A. Stodolu
Vyjadrenie VVO 2: Členovia odporúčajú úpravu mestského rozpočtu a doplnenie položky
„parkovacie plochy A. Stodolu“, a ich urgentné riešenie,

nakoľko fakty skutočne

preukazujú, že pre 11poschodový obytný dom má k dispozícií len okolo 7 parkovacích
miest a ďalších 8 obyvatelia využívajú na okraji slepej ulice, ktorá bude ale vďaka
realizujúcej sa výstavbe projektu Riverside onedlho sprejazdnená a tým o tieto miesta
prídu.
4. Pozemok s parc. č. 1 213 – žiadosť o pílenie starých stromov.
Na súkromnom pozemku parc. Č. 1213 za bytovým domom sú staré stromy (borovice),
ktoré zasahujú do chodníka a pri vetre opadávajú staré konáre. Obyvatelia sa obávajú, aby
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nedošlo k odlomeniu a ublíženiu na zdraví pri prechádzaní po chodníku. Preto žiadajú
o pomoc mesta s vyzvaním vlastníkov na opílenie stromov.
Vyjadrenie VVO 2: Členovia odporúčajú odd. životného prostredia vyzvať vlastníkov
pozemku a požiadať ich o opílenie týchto stromov.
5. Ulica A. Rudnaya 32 - mestský pozemok
Žiadosť o odstránenie tabúľ z verejne-prístupného mestského pozemku, ktoré povoľujú
parkovanie len dopravným vozidlám obyvateľov daného bytového domu.
Vyjadrenie VVO 2:

Členovia odporúčajú požiadavke vyhovieť

a žiadajú Komisiu

dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia, MsZ Prievidza odstrániť
všetky

nezákonné „dopravné“ tabule vo vnútroblokoch obvodu Píly.

So žiadosťou

telefonicky súhlasil i pplk. Milan Gatial, MsP Prievidza.
Hlasovanie členov VVO 2: ZA 3/3 členov, PROTI 0/3 členov, ZDRŽALI SA 0/3 členov.
K BODU 5: ZÁVER
Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
výboru ukončila.

Prievidza 11. 10. 2021

Ing. Natália Svítková,
podpredsedníčka VVO 2
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