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Z Á P I S N I C A      

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

(ďalej len "VVO 2"), konaného formou „VIDEOKONFERENCIE“ 

dňa 13.01. 2022 (štvrtok), v čase od 16.00 h  do 17.00 h. 

 

 Členovia VVO 2  

prítomní:    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. PTH, a.s., IČO: 36 325 961, Priemyselná 82, Prievidza 

právna kancelária MsÚ, Ing. Petra Briatková - vyjadrenie VVO 2 k  žiadosti o odpustenie zmluvnej 

pokuty, resp. jej zníženia na minimum (právo uloženia IS - tepelné rozvody  na križovatke ulíc Ul. 

J. Kráľa a Ul. B. Björnsona v Prievidzi v rámci stavby „Odbočka 2 x DN250 na križovatke Ul. B. 

Björnsona a Ul. J. Kráľa, Prievidza“. (zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 463/18 zo dňa 26.11.2018 v znení uznesenia č. 283/19 zo 

dňa 26.08.2019 v znení uznesenia č. 98/20 zo dňa 13.05.2020 v znení uznesenia č. 324/21 zo dňa 

06.12.2021). 

HLASOVANIE k  žiadosti  PTH, a.s., o odpustenie zmluvnej pokuty, resp. jej zníženia na 

minimum:  

VVO 2 súhlasí so znížením zmluvnej pokuty na 10% zo stanovenej úhrady  

Hlasovanie VVO 2:   

Prítomní: 4     Za: 4     Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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2. MANUS - SK, s. r. o., IČO: 45 590 486, Svätoplukova ulica 90/14B, Prievidza 

právna kancelária MsÚ, Ing. Natália Topáková - vyjadrenie VVO 2 k  žiadosti spoločnosti o kúpu 

časti pozemku na účel vytvorenia výjazdu pre Zdravotné stredisko MANUS –SK, s. r. o. Žiadosť 

o kúpu  bola predkladaná v orgánoch mesta v septembri 2021 ( stanoviská v materiáloch) s tým, že 

vec bola stiahnutá z rokovania s návrhom, aby situácia bola nanovo preverená a taktiež za účelom 

uskutočnenia stretnutia so žiadateľom. Dňa 24. 09. 2021  sa uskutočnilo stretnutie so žiadateľom za 

účasti predsedu VVO 2 a odborných zamestnancov MsÚ a v zmysle záverov  žiadateľ dňa 29. 12. 

2021  upravil a doplnil žiadosť a doručil na MsÚ spolu so Štúdiou vytvorenia nového napojenia 

areálu MANUS –SK na Svätoplukovu ulicu v Prievidzi. Spoločnosť sa v doplnenej žiadosti 

vyjadruje, že odpredaj nie je nutný a navrhuje ďalšie dve riešenia, ktoré sú rozpísané v priloženej 

žiadosti. Štúdia nerieši umiestnenie a ochranu inžinierskych sietí.  

HLASOVANIE k  žiadosti spoločnosti o kúpu časti pozemku na účel vytvorenia výjazdu pre 

Zdravotné stredisko MANUS –SK, s. r. o 

VVO 2 sa stotožňuje so stanoviskom architekta mesta Prievidza, Ing. arch. Zuzany Hlinkovej a 

odporúča iný spôsob riešenia vybudovania výjazdu pre zdravotné stredisko.   

Hlasovanie VVO 2:   

Prítomní: 5     Za: 5     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

K BODU 3:   

 

1. VVO2 plánuje vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie dopadových plôch z operatívy VVO 

2, ktoré by mali byť súčasťou detského ihriska situovaného za hotelom Magura. Výšku výdavkov 

a potrebné množstvo plôch pod hracie prvky odporúča konzultovať s odborom výstavby MsÚ. 

2. VVO 2 plánuje vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie hmlovej brány – prvok na osvieženie 

- z operatívy VVO 2, ktorá bude využívaná počas horúcich letných dní, situovaná na Námestí J. 

C: Hronského pred hotelom Magura. Predpokladaný výdaj je 1500 – 2000 €. Odporúča tento 

návrh konzultovať s odborom výstavby MsÚ. 

3. VVO 2 plánuje podporiť z operatívy VVO 2 MŠ Ul. P. Benického, ktorá má záujem osláviť  65. 

výročie založenia, ktoré nebolo v roku 2021 pre pandémiu realizované.  

4. Ing. Natália Svítková predniesla návrh na umiestnenie ďalších stolov, interaktívnych prvkov do 

mestského parku. Obyvatelia a návštevníci  v parku vyhľadávajú miesta na posedenie a zábavu. 

5. Ing. Peter Paulík predniesol požiadavku na  dosypanie štrku na workoutovom ihrisku na Riečnej 

ulici v blízkosti mestského parku, nakoľko sú odhalené pätky cvičiacich prvkov a kvôli 

bezpečnosti je potrebné ich zasypať. 
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K BODU 4:   

  

 Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2, poďakoval prítomným za účasť na videokonferencii a 

zasadnutie výboru  ukončil.   

 

Prievidza  17.01.2022  

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2   

 

 

                                                       

                      Ing. Ľuboš  Jelačič                               

             predseda VVO 2  


