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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 KaSS Prievidza, na Ulici  F. Madvu, 

dňa 03. 10. 2019 (štvrtok)  

v čase od 17.00 h  do 19 h (2 h) 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:   Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Renáta Úradníčková, podpredsedníčka,  

   Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle, Ing. Natália Svítková 

- neprítomní:  - 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Iní prítomní za mesto Prievidza: Práp. Patrik Žák, MsP Prievidza 

      

Občania mesta Prievidza: Marta Foltánová, Alžbeta Chovancová, František Hric 

 

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. 

 

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

 

1. Marta Foltánová, Banícka ulica 176/15/6, Prievidza (tel. č. 0917 622 074) 

Žiada o: 

a) zabezpečenie, aby opití bezdomovci „netancovali“ pred pódiom na verejnosti  počas 

kultúrnych podujatí, 

b) osadiť  lavičky – 4 ks, na Baníckej ulici pri ihrisku, 

c) osadiť lavičky – aspoň 2 ks, v mestskom parku, po ľavej starne – pod stromy, 

d) osadiť lavičky pri rieke. Starší ľudia idú z nákupu nemajú si kde sadnúť (Gorazdovo 

nábrežie), 

e) osadiť lavičky – 2 ks, Malookružná ulica, ako je ihrisko, 

f) o opravu chodníku na Baníckej ulici. Sú tam jamy, výtlky, je to najstaršia ulica, 

ktorá nebola opravovaná cca 60 rokov (chodník sa týka jednej strany ulice). 

g) o zriadenie moderného ihriska pri Čínskom múre, kde by sa dalo cvičiť. 

Vyjadrenie VVO 2:  

MUDr. Oulehle: Treba predložiť súhlas od obyvateľov bytového domu – petíciu. 

 

 

2. Alžbeta Chovancová, Banícka ulica 171/8/11, Prievidza (tel. č. 0918 035 767)  

- Banícka ulica:  

a) chodník – požaduje o jeho opravu (pripája sa k obyvateľke Marte Foltánovej), 

b) žiada o opílenie konárov stromov, stromy sú veľmi husté. 
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Dokonca: „na Baníckej ulici plieskajú o sklo.“, 

VVO 2: Žiadosť si musia dať obyvatelia. 

c) žiada o vypílenie všetkých stromov mirabeliek, nakoľko veľmi znečisťujú chodník. 

Ľudia sa boja, že sa na plodoch z mirabeliek  šmyknú na chodníku a chodia po ulici 

(nebezpečná dopravná situácia). 

 

3. František Hric, Svätoplukova ulica 24/1, Prievidza (tel.č. 0905 494 331) 

Opätovne predložil požiadavky: 

a) požiadavka 683 a 650/2019 o úpravu spevnenej plochy vo vnútrobloku,  

b) požiadavka 682/2019 o opílenie briez. 

Ďalej žiada: 

c) od Ulice F. Madvu až po Svätoplukovu ulicu, o vyznačenie žltých čiar, aby sa 

tam neparkovalo, predtým tam bola značka, ktorá bola odstránená, teraz sú tam 

len čiary hranice križovatky, hasiči tade neprejdú, 

d) zjednosmerniť cestu, no plochu nechať tak, Ulica F. Madvu – Svätoplukova 

ulica (ako sú spevnené plochy vo vnútrobloku). 

Vyjadrenie VVO 2: žiada zavolať p. Hrica pri posúdení uvedeného referátom 

dopravy (Ing. Veselý), 

e) právne oddelenie o písomný dôvod prečo mu bola zamietnutá výstavba výťahu 

k bytovému domu na Svätoplukovej ulici pre postihnutú dcéru, resp. hlavne 

nájom a prenájom nehnuteľnosti (chce zdôvodnenie). 

Vyjadrenie VVO 2: ide o pamiatkovú budovu, bol by to zásah do prostredia 

pamätihodností sídliska. 

f) Upozornil na bezdomovcov – majú nebezpečné infekčné choroby. 

 

K BODU 3: RÔZNE 

Natália Svítková, členka VVO 2 predniesla tieto požiadavky: 

1. Ulica A. Stodolu – blikajúca lampa na ulici, č. lampy 038 01 13, 

2. Ulica A. Stodolu – žiada o zbrúsenie asfaltu, nechať len betón, 

3. Ulica A. Stodolu – žiada o osadenie 4 ks lavičiek do parčíku, 

4. Duklianska cesta – je tam burina vyše kolien, ako je chodník po ľavej strane na Bojnickú 

cestu  

5. DSI data rozkopali plochu, obyvateľka požaduje späť živý plot  ako je Banícka ulica 

a Ulica J. Siváka. V marci 2019 mala túto požiadavku – č. 642. 

6. Ulica J. Murgaša, Ulica A. Stodolu a Ulica Š. Baniča – nefunkčné verejné reproduktory, 

malo by sa to preveriť a reproduktory vymeniť. 

7. Upozornila na 21. 10. 2019 (pondelok) o 16 h v Magure je stretnutie VVO 2 

s obyvateľmi „Píly“ – obdržala e-mail z úradu. 

 

K BODU 4: ZÁVER 

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

                                                   

Prievidza  09. 10. 2019 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2      

                          Ing. Ľuboš  Jelačič 

                  predseda VVO 2 


