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Z á p i s n i c a 

Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"), 

hlasovanie „per rollam“ 

 

Členovia VVO 2:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda,  Ing. Natália Svítková,    

    podpredsedníčka, Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle,  

    Ing. Peter Paulík        

Zapisovateľka VVO 2:   Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Program:          Hlasovanie výboru „per rollam“ 

 

 

Termín začatia hlasovania „per rollam“:              05. 01. 2021 (utorok) 

Termín ukončenia hlasovania „per rollam“:   08.  01. 2021 (piatok) do 07.00 h 

pozn.: Na stanovisko člena výboru doručenom po stanovenom termíne sa neprihliada (v súlade 

s internou smernicou ods. 2) internej smernice č. 55 IS – 55 „Štatút výborov volebných obvodov 

mesta Prievidza“. 

 

Hlasujúci členovia VVO 2 (emailom):  

     

Člen VVO 2 Dátum odoslania emailu Čas emailu 

Ing. Ľuboš Jelačič,  

predseda,    

 

  07.  01. 2021 

 

o 10.33 h 

Ing. Natália Svítková,  

podpredsedníčka,  

             

            06. 01. 2021   

               

               o 15.53 h 

Helena Dadíková, 05. 01. 2021 o 20.33 h 

MUDr. Peter Oulehle neobdržaný email   neobdržaný email   

Ing. Peter Paulík 07. 01. 2021  o  13.43 h 
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Žiadosti: 

1. Mgr. Peter Vrták 

Ulica F. Madvu 333/31, Prievidza 

Adresa:  k. ú. Prievidza, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, lokalita Ulica A. 

Sládkoviča – parc. regist. C KN č. 1154/1 

Predmet: Žiadosť o zmenu trasovania prípojky NN, a to z dôvodu nesúhlasu vlastníka 

pozemku s parc. č. 1 119. Ide o rozšírenie vecného bremena cca o 7 m2 + ochranné pásmo 

po oboch stranách. Prípojka bude vedená v chodníku. Zároveň žiada o zrušenie podmienky 

realizácie IS popod komunikáciu pretlakom, nakoľko stav komunikácie je značne 

poškodený a v budúcnosti je naplánovaná rekonštrukcia cesty a chodníka na Ulicu A. 

Sládkoviča. 

 

Vyjadrenie VVO 2:   Hlasovanie „per rollam“ ZA   4/5 členov,  

    PROTI 0/5 členov, ZDRŽAL SA: 0/5 členov,  

    nehlasoval: 1/5. 

Ing. Ľuboš Jelačič,k predseda VVO 2: 

„ZA (zmenu trasovania aj za  zrušenie podmienky realizácie IS popod   komunikáciu 

pretlakom). 

- nečakajme, že investícia za pol milióna v najbližšej dobe bude realizovaná. Argument, že 

je naplánovaná rekonštrukcia neobstojí. V každom prípade aj cesta aj chodník sú  

v dezolátnom stave. Jedna rozkopávka nič nemení na potrebe opravy, príp. rekonštrukcie.“ 

 

Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2:  

„Pred hlasovaním prosím o vyjadrenie odb. výstavby, ako je možné technicky 

ošetriť/zabezpečiť stav predmetnej komunikácie tak, aby rozkopávkou nedošlo k väčšiemu 

znehodnoteniu ako je v súčasnosti, nakoľko nie je ešte určený dátum realizácie 

rekonštrukcie tejto komunikácie.   Teda v zásade nie som proti rozkopávke v danej lokalite,  

avšak ak je možné, aby nad ňou dohliadal odb. výstavby, budem minimálne kľudnejšia.“ 

 

Helena Dadíková, člen VVO 2:   

„Vzhľadom na súčasný zlý technický stav  komunikácie a chodníka odporúčam žiadosti 

rozšírenie VB vyhovieť s podmienkou, že   NN prípojka bude  navrhovaným 

trasovaním  realizovaná do obnovy komunikácie a chodníka.“  

 

Ing. Peter Paulík, člen VVO 2:  ZA. 

 

 

2. SVB A NP 

v bytovom dome II. 120 na Ulici J. Pauleho, Prievidza. 
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Adresa: k. ú. Prievidza, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Ulica J. Pauleho – parc. 

reg. C KN č. 20/1. 

Predmet: Žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo umiestnenia balkónov nad 

pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy bytového domu.  Hĺbka balkónov 0,75 m, 6 

riadkov v šírke 2,5 m. Predpokladaný rozsah vecného bremena 42,29 m x 0,75 m. 

 

Vyjadrenie VVO 2:   Hlasovanie „per rollam“ ZA   4/5 členov,  

      PROTI 0/5 členov, ZDRŽAL SA: 0/5 členov,  

      nehlasoval: 1/5. 

 

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2:  

„ZA - do budúcna by som navrhol riešiť otázku, na čo je potrebné k oprave (zväčšeniu, 

rekonštrukcií) balkóna vecné bremeno nad pozemkom mesta? HAM mi to vysvetlila, že to 

tak navrhla naša PK.“ 

 

Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2:   „ZA (súhlasím so zriadením VB).“  

 

Helena Dadíková, člen VVO 2:  

„Odporúčam vyhovieť žiadosti o zriadenie VB s podmienkou, že pri realizácii budú 

dodržané podmienky súvisiace s ochranou pamätihodnosti mesta tak, ako som sa vyjadrila 

po konzultácii tejto žiadosti s HAM.“ 

 

Ing. Peter Paulík, člen VVO 2:  ZA. 

 

3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, 

so sídlom Ulica M. Rázusa 104/A, 010 01  Žilina, zastúpená PhDr. Ivanom Brečkom, 

MBA 

Adresa nehnuteľností mesta: k. ú. Prievidza, časť pozemkov uvedených v tabuľke, 

zameraných GP č. 22421-2018 – DZ, vyhotoveným spol. ISPO inžinierske stavby Prešov 

dňa  16. 06. 2018, ktoré sú súčasťou stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa 2. stavba – 

MZ v trase dočasných záberov pozemkov, potrebných v rámci realizácie uvedenej stavby. 
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Účel žiadosti: Rozšírenie záberu pozemkov – dočasný nájom časti pozemkov v k. ú. 

Prievidza v rámci stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ trase budúcej 

I/64“, za účelom ich využitia ako manipulačnej plochy potrebnej počas doby výstavby, 

pričom predmet nájmu bude využívaný pri výstavbe nasledovných objektov: 

010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska 

012-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001 

101-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001 

101-00 Cesta 1/64 

102-00 Miestna komunikácia. 

 

Vyjadrenie VVO 2:   Hlasovanie „per rollam“ ZA   4/5 členov,  

                PROTI 0/5 členov, ZDRŽAL SA: 0/5 členov,   

                                                 nehlasovali: 1/5. 

 

Ing. Ľuboš Jelačič,k predseda VVO 2: „ZA“ 

 

Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2: „ZA (súhlasím s rozšírením záberu 

pozemkov na dočasný nájom časti pozemkov.)“ 

 

Helena Dadíková, člen VVO 2: „Odporúčam vyhovieť žiadosti o rozšírenie záberu 

pozemkov – dočasný nájom časti pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci stavby „Obchvat 

mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ trase budúcej I/64“, za účelom ich využitia 

ako  manipulačnej plochy potrebnej počas doby výstavby, pričom predmet nájmu bude 

využívaný pri výstavbe objektov, definovaných v žiadosti.“ 

 

Ing. Peter Paulík, člen VVO 2:  ZA. 

 

 

Prievidza  11. 01. 2021 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2  

 

                                

                Ing. Ľuboš  Jelačič 

                             predseda VVO 2 


