Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2
(ďalej len "VVO 2"), konaného v Dome kultúry, 1. poschodie
dňa 04.05. 2022 (streda), v čase od 16.00 hod. do 17,00 hod.
Členovia VVO 2
prítomní:

ospravedlnení:

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

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza
Iní prítomní: xxx
Program:
1. Otvorenie
2. Vyjadrenie k žiadostiam
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1:
Predseda VVO č. 2, Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
K bodu 2:
1. Ing. Jozef Zajac – U Zaja, Račice č. 35, 972 22 Nitrica.
právna kancelária MsÚ, Ing. Erika Vašková - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o nájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza.
Žiadateľ žiada o nájom časti pozemku z p. CKN č. 70 na účel vytvorenia 2 parkovacích
miest vo výmere 26 m2 na ceste pozdĺž chodníka pred prevádzkou U Zaja na Ul. M. R.
Štefánika 43, kde z dôvodu permanentného parkovania vozidiel majú problém s dovozom
a vykládkou tovarov. Väčšina produktov, ktoré predávajú je privážaná od dodávateľských
firiem v chladiacich, mraziacich a iných prepravných autách, ktoré nemôžu stáť na hlavnej
ceste a blokovať premávku, preto sú nútení vyjsť na chodník a po ňom prejsť až po vlastný
obchod, kde auto pri vykládke stojí cca 10 až 30 min. Tým dochádza k ohrozovaniu
chodcov i cyklistov. Danú plochu by chceli využívať v pracovných dňoch od 7:30 h. do
17:00 h. a v sobotu od 7:30 h do 12:00 h.

Ing. Jozef Zajac – U Zaja užíva časť mestského pozemku na základe NZ č. 13/21, a to z
parcely reg. CKN č. 99 vo výmere 13 m2 na Ul. M. R. Štefánika, na účel prevádzkovania
terasy s využitím počas celého roka, ktorá pozostáva z umiestnenia 2 ks stolov a stoličiek
na asfaltovej ploche pred bytovým domom.
Stanovisko k žiadosti Ing. Jozefa Zajaca o nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Prievidza:
VVO 2 nesúhlasí s nájmom pozemkov.
Hlasovanie VVO 2:
Prítomní: 4
Za: 0

Proti: 4

Zdržal sa: 0

2. Denné centrum Bôbar, T. Vansovej 529/16, Prievidza.
Denné centrum Bôbar je v roku 2022 spoluorganizátorom 4. ročníka športovej olympiády
o Putovný pohár primátorky mesta Prievidza. Termín konania akcie je 14.6.2022 v Centre
voľného času v meste Prievidza. Prínosom je aktívne športové vyžitie seniorov. Žiada
o poskytnutie finančného príspevku na prípravu tejto akcie. Financie budú využité na
nákup kancelárskych a hygienických potrieb.
Stanovisko k žiadosti denného centra Bôbar k žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku:
VVO 2 nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre denné centrum Bôbar Prievidza.
Hlasovanie VVO 2:
Prítomní: 4
Za: 0

Proti: 4

Zdržal sa: 0

K bodu 3:
1. Ing. Natália Svítková predniesla požiadavku na opravu prepadnutej časti komunikácie,
v blízkosti developerského projektu, ktorý sa nachádza za ZŠ S. Chalupku.
2. Ing. Natália Svítková predniesla požiadavku o odstránenie časti odevu – nohavice,
ktoré visia už dlhšiu dobu vo výške na strome pred ZŠ. S. Chalupku. Z hlavnej cesty sú
viditeľné.
3. Helena Dadíková predniesla opakovanú požiadavku o zjednosmernenie Ul. Š. Králika,
nakoľko je situácia už neúnosná a nespĺňa podmienky bezpečnosti.
4. Milan A. prostredníctvom Ing. Petra Paulíka požiadal o osadenie dopravného
značenia, alebo spomaľovača na Ul. M. R. Štefánika č. 39 – 41. Na týchto miestach sa
hrávajú deti a je ohrozená ich bezpečnosť.
5. VV02 plánuje vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie troch kusov lavičiek, ktoré by
boli umiestnené v exteriéri – parku.
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K bodu 4:
Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru
ukončil.

Prievidza 04.05.2022
Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2

Ing. Ľuboš Jelačič
predseda VVO 2
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