Zápisnica
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2
(ďalej len "VVO 2"), konaného formou „VIDEOKONFERENCIE“
dňa 04. 03. 2021 (štvrtok) , v čase od 16.30 h do 18.00 h (1.30 h)
Členovia VVO 2:
- prítomní:

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka,
pani Helena Dadíková, Ing. Peter Paulík

- neprítomný:

MUDr. Peter Oulehle,

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza
Iní prítomní za mesto Prievidza: xxx
Občania mesta Prievidza: xxx

Program:
1.

Otvorenie

2.

Materiály MsÚ Prievidza

3.

Požiadavky obyvateľov sídliska "Píly" a členov VVO 2

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 (4/5).
K BODU 2: MATERIÁLY MSÚ PRIEVIDZA NA PREROKOVANIE DO VVO 2
1) Art kino Baník, o. z.
Cesta Vl. Clementisa 2950/26, Prievidza
(pozn. následnícka organizácia občianskeho združenia Art point).
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Žiadosť o kompenzáciu vo výške 24 234,42 €, ktorá reflektuje zhodnotenie priestorov budovy kina
Baník, vrátane rekonštrukčných a montážnych prác tak, ako to vyplýva z posudku - odborného
vyjadrenia sa súdneho znalca Ing. Pavla Jurkoviča.
Vyjadrenie VVO 2:

VVO 2 odporúča žiadosť o kompenzáciu nákladov vynaložených na

zhodnotenie budovy kina Baník preplatiť takto:
a) materiálové náklady po znížení o primerané opotrebenie v sume 12 117, 21 €,
b) náklady na práce v sume 6 058,61 € .
Hlasovanie VVO 2: ZA 3/4 členov, proti 1 /4 členov.
2) Pán M. Dian
A) Navrhuje ukončenie nájomnej zmluvy

č. 33/7 medzi občianskym združením Zelený bicykel

a mestom Prievidza, pričom predmetné cyklostojany typu „U“, ktoré v meste Prievidza za pomoci
dotácie z Participácie mesta Prievidza vybudovali a chce, aby prešli do majetku mesta Prievidza.
B) Nájomná zmluva č. 20/16, ktorá je medzi spoločnosťou 2brothers s.r.o. a mestom Prievidza, by mala
byť zachovaná (mesto si od tohto subjektu objednávalo po minulé roky službu zdieľaných bicyklov).
Ak si mesto v roku 2021 službu neobjednalo, táto zmluva môže ukončiť svoju platnosť.
Vyjadrenie VVO 2 k bodu A) a B): členovia odporúčajú – chcú, iba nájomnú zmluvu medzi
mestom Prievidza a občianskym združením Zelený bicykel, aj so službou „zdielaných bicyklov“.
Hlasovanie VVO 2: ZA 4/4 členov.
3) Návrh mesta Prievidza a TSK
Žiadosť o vyjadrenie sa -

stanovisko VVO 2 k zámene objektov a pozemkov, na účel

majetkovoprávne vypriadania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza pod cestami II. a III. triedy,
ktoré sú v správe TSK, ako i pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je pre mesto nevyužiteľný a je
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve TSK a záujem využitia nehnuteľností – pozemkov
a objektov vo vlastníctve TSK, na zabezpečenie potrieb plnenia úloh samosprávy mesta Prievidza
a verejnoprospešných činností.
Všetky nehnuteľnosti sú podrobne popísané v priloženej dôvodovej správe.
Pod VVO č. 2 spadajú pozemky pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve mesta Prievidza –
Bojnická cesta a nasledujúce nehnuteľnosti vo vlastníctve TSK: objekt s pozemkom pod objektom
– Budova NsP ,,A“ prac. RTG, Budova NsP ,,B“ a novovytvorený pozemok pri Obchodnej akadémií.
Hlasovanie VVO 2: ZA 4/4 členov.
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K BODU 3: POŽIADAVKY OBYVATEĽOV MESTA PRIEVIDZA – VOLEBNÉHO
OBVODU 2
1) Marián Višňovský
marian.visnovsky@gmail.com
- email požiadavka
Vyriešenie dopravnej situácie pri trhovisku na Trhovej ulici v Prievidzi.
Od jari do jesene, počas prevádzky trhoviska dochádza k zablokovaniu jediného prístupu autom pred
bytovku na Námestie J. C. Hronského (hlavne poobede, i počas sobôt). Dochádza k vyhroteným
situáciám. Tento problém nastal po rekonštrukcii námestia. Pýta sa, či je možné to riešiť dopravným
značením alebo umožniť prístup aj z Ulice M. R. Štefánika.
Vyjadrenie VVO 2: Dopravný inžinier alebo cestný orgán sa má na uvedený problém pozrieť
a navrhnúť riešenie.

2) Marek Vida
marek.vida@gmail.com
- email požiadavka
„Cyklocesta – chaos bez pravidiel?“
Cyklocesta Prievidza je väčšinou vyhradená len cyklistom. Chodci tam majú vstup zakázaný, ak nie
je upravený dopravnou značkou.

Od Zapotôčiek až po park na Starom sídlisku sa po ceste

prechádzajú doslova húfy ľudí, pričom to je pre nich a cyklistov veľmi nebezpečné.
Problém vidí v informovanosti. Osadené dopravné značky nie sú kompletné a sú mätúce. (je ochotný
cyklotrasu s niekým prejsť a vysvetliť). Ide mu v prvom rade o bezpečnosť, ale i plynulosť premávky.
Ľudia netušia čo dopravné značky znamenajú, netušia, čo znamená cyklocesta – že tam chodec nemá
čo robiť. Bolo by vhodné tam umiestniť tabule, ktoré viac ozrejmia možnosti pohybu po tejto
komunikácii. Navrhuje dať tam tabule s veľkými písmenami „LEN PRE CYKLISTOV, CHODCOM
VSTUP NEPOVOLENÝ“ alebo značku - zákaz „vstupu“ chodcom. V blízkej dobe dôjde k úrazu.
Má otázku, či peniaze čerpané na cyklocestu boli naozaj využité regulérne a snáď cyklocesta nebola
vybudovaná zbytočne.
Vyjadrenie VVO 2: Odporúčajú dať do viacerých médií, najmä do Regionálnej televízie Prievidza,
do MY Hornonitrianskych novín, informácie ohľadom zákazu vstupu chodcov na cyklocestu a aj
o rozkrádaní majetku týchto cyklociest (dopravnej značky, atď.).
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Ďalej odporúčajú dať vodorovné dopravné značenie na cyklocestu (nastriekať bicykle na jej asfalt).
Zároveň poslanci plánujú ísť priamo oslovovať chodcov, ktorí nerešpektujú cyklocestu (dopravné
značky) a chcú im rozdávať i letáky a hneď ich i informovať o ich porušení zákazu vstupu na
cyklocestu, ale to až po protiepidemiologických opatreniach „COVID-19“ a po právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na uvedenú cyklocestu.
ĎALŠIE POŽIADAVKY:
3) Ing. Natália Svitková, podpredsedníčka VVO 2, predložila požiadavku obyvateľov, aby sa na
Ulici A. Stodolu a Ulici Š. Baniča, umiestnili aspoň dva prvky pre cvičenie dospelých
„WORK OUT“.
4) Ing. Ľuboš Jelečič, predseda VVO 2, predložil požiadavku umiestniť v priestore pri Čínskom
múre (vedľa chodníka), jednu preliezku a hojdačku pre deti „WORK OUT“.
5) Členovia VVO 2: žiadajú, aby sa uskutočnila údržba pieskovísk a ihrísk v obvode Píly, pokiaľ
sú uzatvorené z dôvodu protiepidemiologických opatrení „COVID-19“.
6) Ing. Natália Svitková, podpredsedníčka VVO 2, žiada písomnú odpoveď ohľadom
požiadavky zriadenia kruhového objazdu pri Magure a Art Pointe.
7) Členovia VVO 2 žiadajú pri Art Pointe výrazné vodorovné dopravné značenie pre radenie sa
áut (tak ako je pred Magurou).
8) Členovia VVO 2 žiadajú po protiepidemiologických opatreniach „COVID-19“ uskutočniť
„preventívnu dopravnú akciu“ s príslušníkmi ODI PD, ktorej by sa zúčastnili i členovia VVO
2, v čase od 15 – 18 h, na križovatke Ulica B. Bjőrnsona a Ulica M. R. Štefánika (pri
Magure). Cieľom bude upozorňovať a vysvetľovať účastníkom cestnej premávky zákon
o cestnej premávke, hlavne ustanovenia zákona, ktoré nie sú rešpektované a sú porušované
v križovatke najmä vodičmi. Žiadajú písomnú odpoveď na túto požiadavku.
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K BODU 4: ZÁVER
Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru
ukončil.

Prievidza 05. 03. 2021
Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2

Ing. Ľuboš Jelačič
predseda VVO 2
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