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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 04. 07. 2019 (štvrtok) v čase od 17.00 h  do 19.30 h (2.30 h) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza  - sídliska "Píly" 

3. Materiál predložený na prerokovanie 

4. Rôzne 

5. 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. Zdenko Marko, Ulica J. Murgaša 26/8, Prievidza (tel. 0903 711 016) 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

 

a) Poďakoval za vybavenie jeho požiadavky "kontajner" predsedovi VVO 2 Ing. Ľubošovi 

Jelačičovi. 

 

b) Ulica J. Murgaša, "dodatková tabuľa" 

Namiesto tabule  "zákaz vjazdu" požaduje inú tabuľu (napr. pešia zóna, ..atď.), ktorá by zlepšila 

situáciu. Uvedenú značku vodiči nerešpektujú, je tam veľa malých detí, starých ľudí. Žiada o 

monitorovanie daného priestoru príslušníkmi MsP PD. 

 

c) Žiada o výrub topoľov medzi poľom a cestou, z dôvodu: veľkého počtu alergikov.  

Stanovisko VVO 2: Členovia nesúhlasia s výrubom. 

Hlasovanie VVO 2: proti 3 z 3 prítomných členov. 

 

d) Gorazdovo nábrežie - Sadová ulica (od Camelotu, po ľavej strane) 

Žiada opíliť stromy (konáre). 

 

e) Ulica M. R. Štefánikova 

Žiada opíliť. 

 

2. Rastislav Fontáni, Ulica F. Madvu 14, Prievidza (tel. 046/341 40 65) 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

 

a)   Ulica F. Madvu  

Žiada opíliť smrek. 
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b) Ulica B. Bjőrnsona 6 a Ulica F. Madvu 14 – 16 

- žiada o vypílenie stromov  

- a o výsadbu na Ulici F.  Madvu 14.  

VVO 2 predložil i žiadosti zaslané úradu v minulosti. 

 

c) Ulica D. Krmana 8 - 10 

Chýbajú parkovacie miesta, na úkor zelene to nechce neriešiť. 

Žiada nové parkovacie miesta, žiada štrk pre aspoň 10 áut, aby sa tam dalo parkovať. 

VVO 2: mal by sa opraviť dopravný projekt celého sídliska Píly. Čiastkové úpravy sa nerobia. 

 

d) Upozornil na nedostatočné kosenie. 

 

3. František Hric, Svätoplukova ulica 24, Prievidza (tel. 0905 494 531) 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

 

a) Svätoplukova ulica a Ulica J. Pauleho (bývalý rengén)  

Žiada vypíliť stromy (lipu a brezu). 

 

b) spevnená plocha (ako je bývalý rengén) 

- pred rengenom, plocha medzi Svätoplukovou ulicou a Ulicou J. Pauleho 

Dalo by sa tam vytvoriť cca 10 parkovacích miest (ide o parcelu 20/1, vlastníkom je mesto PD). 

 

c) výstavba výťahu k bytovému domu na Svätoplukovej ulici pre postihnutú dcéru 

Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka mesta PD: 

Musel by to byť murovaný výťah, inak to architektonicky  nie je v súlade s územným plánom. 

 

d) Upozornil, že jeden kontajner bol už odstránený (jeho bývalá požiadavka). 

 

K BODU 3: PRIJATIE STANOVÍSK K  MATERIÁLOM DORUČENÝCH VVO 2 

 

 

1. Žiadosť František Hric a Dana Hricová, o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta 

Prievidza, parc. č. 20/1, v predpokladanej výmere 20 m2, za účelom vybudovania závislej 

zdvíhacej plošiny. Priestor pod plošinou bude spevnený zatrávňovačmi, žiadajú nájom za 

symbolické 1 €, počas výstavby a po skolaudovaní o kúpu zabratej časti pozemku, prípadne 

priamo o kúpu predmetnej časti pozemku. Nájomnú zmluvu na časť uvedeného pozemku 

majú uzatvorenú od roku 2011 –zo severnej časti 30 m2 a z južnej 40 m2, za účelom 

vybudovania spevnených plôch a parkovania vozidiel. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 nesúhlasí s návrhom výstavby výťahu (podľa predloženej 

predlohy). 

 Hlasovanie VVO2: proti 3 z 3 prítomných členov. 
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2. Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí 

vrátane PODB skrinky a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie 

k stavbe MOK-PD-Max Brose. Predpokladaná dĺžka trasy cez pozemky mesta je 84 m. 

Miesto: časti pozemkov na Mlynskej ulici a Ulici A. Rudnaya 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 súhlasí so stanoviskom ÚAM. 

 Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

3. Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o zapracovanie 6 ks PODB skríň do ZoBZoZVB pre stavbu  

(celkový počet PODB skríň je 24 ks). 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 súhlasí s návrhom osadenia skriniek v súlade so stanoviskom 

ÚAM. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

4. Ján Hlásny žiadosť o vyhradené parkovacie miesto. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto. 

Hlasovanie VVO2: proti 3 z 3 prítomných členov. 

 

5. Spoločenstvo vlastníkov bytov, bytového domu č. 131  

(vchody 1-3-5-7), Ulica A. H. Gavloviča, Prievidza 

Žiadosť o osadenie 2 ks lavičiek na dvor pred bytovým domom. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2súhlasí s požiadavkou a žiada realizáciu 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

Predložilo žiadosť a súhlasy vlastníkov bytov na zaevidovanie do podateľne úradu. 

(zapisovateľka VVO 2 ich doručí na úrad). 

 

6. LEGARDE s.r.o. 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – právo uloženia IS – prípojky vody k stavbe 

„administratívna budova a sklad, Legarde“, na časti pozemku pri garážach na Sadovej ulici. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 súhlasí s vecným bremenom. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

7. Zmena programového rozpočtu pre rok 2019 – zníženie finančných prostriedkov, 

vyčlenených na položke 7.1.4 oprava miestnych komunikácií. Žiadosť o určenie priorít 

realizácie opráv pre rok 2019. 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča rekonštrukciu Tichej ulice kompletne a časť Ulice D. 

Kubíka od Ulice B. Bjőrnsona po roh Ulice D. Krmana. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

8. Ľudmila Žiaková 

Žiadosť o kúpu pozemku pod garážou na Sadovej ulici, parc.č. 210/31 o výmere 18 m2.  

Stanovisko VVO 2: VVO 2 odporúča schváliť predaj pozemku. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 
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K BODU 4: RÔZNE 

 

1. Pani Kóšová  neobdržala písomnú odpoveď mesta na jej požiadavku „vyznačenie žltej čiary 

na ceste“(požiadavka č. VVO 2 636/2019 z marca 2019). 

Stanovisko VVO 2: VVO 2 urguje odpoveď na požiadavky p. Košovej v zmysle štatútu 

VVO. 

Hlasovanie VVO2: za 3 z 3 prítomných členov. 

 

2. Práp. Marek Dufek, príslušník  MsP Prievidza, odpovedal opätovne na státie motorových 

vozidiel – autobusov na Gorazdovom nábreží: - od jari bol monitoring, napr. jeden šofér 

bol 2x napomenutý a 1x dostal 30 € pokutu. 

 

3. Žiadosť VVO 2 o vyznačenie červených, reflexných pásov 

 – za Septimou z Bojnickej cesty na Svätoplukovu ulicu (ako je zákruta) nie je vidieť 

prechod. 

 

4. Informácia - predložený list MsÚ Prievidza, Referátu obchodu a CR, PhDr. Vojtášovej, 

vedúcej („organizačného štábu Baníckeho jarmoku“),  t. j.  odpoveď zaslaná Františkovi 

Uhliarovi na jeho požiadavky predložené VVO 2 o rušení nočného kľudu – neznesiteľne 

prekročenej hladine hluku počas konania príležitostného trhu „Baníckeho jarmoku“ 

a  premiestnenia tohto jarmoku  do mestského parku. 

 

K BODU 5: ZÁVER 

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

                                                   

 

Prievidza  15. 07. 2019 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

               

                     Ing. Ľuboš  Jelačič 

             predseda VVO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 


