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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 2 - Sídlisko Píly (ďalej len „VVO 2“), 

konaného v Dome kultúry, Ulica F. Madvu v Prievidzi, 

dňa 06. 06. 2019 (štvrtok), 

v čase od 17.30 h do 19.30 h (2 h) 

 

PRÍTOMNÍ NA ZASADNUTÍ VVO 2: 

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

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

Za mesto Prievidza: pplk. Mgr. Milan Gatial, MsP Prievidza 

Občania mesta Prievidza: Miroslav Bošiak, Emília Grílusová, Juraj Szabo, František Uhliar 

 

PROGRAM:   

   1.  Otvorenie 

   2   Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza 

   3.  Prijatie stanovísk k materiálom doručených VVO 2 

   4.  Rôzne 

   5.  Záver   

 

K BODU 1: OTVORENIE 

Prítomných privítal a oboznámil s programom zasadnutia Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2. VVO 

2 nebolo uznášania schopné, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Neprítomní 

členovia: pani Renáta Úradníčková, podpredsedníčka, pani Helena Dadíková, Ing. Natália Svitková, 

t. j. prítomní boli 2 členovia z 5 členov VVO2. 

 

K BODU 2: POŽIADAVKY OBYVATEĽOV MESTA PRIEVIDZA 

 

1. Miroslav Bošiak, Malookružná ulica 13, Prievidza 

2. Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

Opätovne sa vrátil ku svojim požiadavkám: 

a) rozvody optiky, prečo sa nekope?? (bol sa aj pýtať i na meste) 

b) parkovanie autobusov na ceste – kvôli protizákonnému státiu týchto vozidiel na ceste bude 

písať na prokuratúru, postaral sa o vybavenie, riešenie tohto problému, Mgr. Gatial, MsP 

PD,  mu oponoval, že priestor minimálne 3 mesiace monitorovali. 

c) sprevádzkovanie ampliónu (rozhlasu), trvá to 4 roky – Mgr. Gatial, MsP PD,  ho 

informoval o zložitosti zmeny takéhoto systému. 

d) - Gorazdovo nábrežie (smerom ku Kalerábu) - zničená cesta,  

 - fy LEGARDE – na úrade, z právneho odd.,  nevedia nájsť dokumentáciu fy. 

 Bytové domy pri ceste  – praskajú im steny, anarchia, autá chodia popri garážii od letiska. 

Vyjadrenie VVO2: p. Bošiak opäť žiada o vyriešenie vjazdu nákladných áut cez Sadovú 

ulicu (nemajú tam čo robiť nákladné autá!). 

 

3. Emilía Grílusová, Ulica A. Stodolu 24/8, Prievidza 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

Ulica A. Stodolu 

Žiada o vyfrézovanie celého chodníka pred tromi bytovými domami na Ulici A. Stodolu, 

nielen pred jej vchodom,  neskôr požaduje  jeho vyasfaltovanie (ak bude mať mesto peniaze). 

V roku 2010 bolo celé sídlisko zaplavené, požaduje odstrániť popraskaný asfalt. Ľudia na 

vozíčkoch, mamičky s kočíkmi majú problémy tadiaľ chodiť, sú nútení chodiť po ceste. 
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4. Juraj Szabo, Ulica J. Kráľa 11/2, Prievidza 

Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

a) Žiada o umiestenie lavičiek od LIDLA, CAMELOTU k jeho bytu. Aspoň 3 ks (aj viac). 

Ľudia (najmä starí ľudia) chodiaci peši s nákupmi si nemajú kde sadnúť, oddýchnuť, počas 

cesty domov. 

b) Za činžákom Ulica J. Kráľa 11 (zadný, posledný východ) žiada o vymedzenie cca 1 m 

plochy, aby tam nestáli vozidlá, aby mohol vychádzať von, má náročné zdravotné 

problémy. 

c) Ulica J. Kráľa 11 – žiada o opravu chodníka do vchodu (od hlavnej cesty). 

 

5. František Uhliar, Ulica M. R. Štefánika 37/3, Prievidza 

  Źiada o písomnú odpoveď na požiadavky. 

a) cca 10 osôb požadovali pomoc – peniaze, slovný prejav: prosba o pomoc bola identická, 

zrejme ide o organizovanú skupinu. 

b) Križovatka Ulica M. R. Štefánika – Ulica B. Bjőrnsona  

- žiada o umiestnenie „vodiacich pásov“ pre slepcov, slabozrakých. 

- žiada o kontrolu motorkára, ktorý prefrčí cez cestu (krosová motorka, žltá vesta), ako by sa 

to dalo?? 

c) žiada optické vedenie doviesť do domov, či by nebolo možné šírenie optického rozhlasu 

do domov. 

d) žiada o vyriešenie rušenia nočného kľudu počas konania Baníckeho jarmoku – prekročená 

hladina hluku obťažuje obyvateľov, čo tam bývajú. Žiada, aby organizátor zabezpečil zdravšie 

životné prostredie – ochranu zdravia ľudí. Požaduje kontrolu z hygieny. Požaduje podujatie 

premiestniť do mestského parku. Starí ľudia, malé deti, pracujúci sú najviac postihnutí. 

Hudobné produkcie sú najhoršie! Žiada o prijatie opatrení, obmedzenie hladiny hluku, ide 

o neznesiteľné prekročenie hluku. 

e) prenosné dopravné značenie, Ulica B. Bjőrnsona  pred Ulica M. R. Štefánika „STOP“, skôr 

by to prešlo ako stabilné značenie u architekta. 

 

K bodu 3: Prijatie stanovísk k  materiálom doručených VVO 2 

 

Nakoľko nie je prítomná uznášania schopná väčšina členov VVO 2, členovia nemôžu 

hlasovať o predložených materiálov do VVO 2, hlasovanie sa uskutoční na ďalšom zasadnutí 

VVO 2.  VVO 2 boli predložené tieto materiály na ich stanovisko: 

1. Žiadosť LEGARDE s.r.o. (vyjadrenie architekta mesta je spísané vo vyjadrení Ing. arch. 

Kontriša) 

2. Žiadosť p. Hrica s manželkou – členovia žiadajú o vyjadrenie architekta mesta k danej 

žiadosti. 

3. E-mail členky VVO2 Natálie Svitkovej – zaradenie požiadavky vlastníkov záhradiek na 

Ulici A. Stodolu o doplnenie kontajnera BRO pri záhradkársku osadu, minimálne od 

jarných mesiacov do začiatku zimných mesiacov, z dôvodu množiaceho sa biologicky-

rozložiteľného odpadu  zo záhradiek. 

4. Žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej 

5. E-mail Ing. Hammer, referent odd. výstavby – zmeny programového rozpočtu 
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K bodu 4: Rôzne 

 

Žiadosť o finančný príspevok na oslavy 20. výročia vzniku DC BÔBAR, predkladá Denné 

centrum BÔBAR, Ulica T. Vansovej 16, Prievidza. 

VVO2: odporúča poskytnúť z rozpočtu VVO 2 sumu 250 €.   

Hlasovanie sa uskutočnilo  formou písomného hlasovania. Čerpanie finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta je v súlade s „Postupom pri čerpaní výdavkov VVO: - na potraviny (okrem 

alkoholu) - na akcie konané výborom volebného obvodu.“. 

 

 

K bodu 5: Záver 

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

                                                   

Prievidza  14. 06. 2019 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

                                    Ing. Ľuboš  Jelačič 

                                     predseda VVO 2 


