
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

(ďalej len "VVO 2"), konaného v Dome kultúry, 1. poschodie 

dňa 08.09. 2022 (štvrtok), v čase od 16.00 hod. do 17,00 hod. 

 

Členovia VVO 2: 

prítomní:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, MUDr. Peter Oulehle 

ospravedlnení:  Ing. Peter Paulík, Ing. Natália Svítková  

zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza 

 

Občania mesta Prievidza: Mgr. Marianna Suzuki, Iveta Jobová., Miroslav Bošiak 

 

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. Zdenko Šujan, Rudnaya 217/34, Prievidza – žiadosť o nájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Prievidza:  

právna kancelária MsÚ, JUDr. Mária Kasalová - vyjadrenie VVO 2 k žiadosti o nájom časti 

mestského pozemku, parcela registra CKN č. 387/1, vo výmere 106 m2.  

 

Žiadateľom je  pán Zdenko Šujan, ktorý je vlastníkom bytu č. 6  v bytovom dome súpisné 

číslo 20217, stojacom na bezprostredne priľahlej parcele CKN č. 372. 

 

Aktuálny stav je taký, že predmetnú časť parcely majú v nájme: 

- Miloš Lehota na základe NZ č. 07/2001 vo výmere 56 m2, na záhradkárske účely a 

- Miroslava Janeková na základe NZ č. 39/2009 vo výmere 50 m2, na záhradkárske 

účely- snímka, ktorá je k tejto NZ z 2009 priložená, podľa informácií  žiadateľa   neodráža 

reálny stav užívania záhrady.  

 

M. Lehota a M. Janeková požiadali mesto Prievidza o ukončenie nájmu dohodou ku koncu 

vegetačného obdobia t. j. k 30.09.2022. V septembri sa bude s nimi preto uzatvárať 
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dohoda o ukončení nájmu. Žiadateľ by chcel pokračovať v udržiavaní záhradky, ktorú  

predchádzajúci nájomcovia vybudovali. 

 

Stanovisko k žiadosti Zdenko Šujan, Rudnaya 217/34, Prievidza – žiadosť o nájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza:  

VVO 2 súhlasí s nájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza na záhradkárske 

účely. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 

2. Denis Račko, Vnútorná ulica 150/1, 971 01 Prievidza - žiadosť o vyhradenie 

parkovacieho miesta. 

Útvar architekta mesta, Ing. arch. Zuzana Hlinková- vyjadrenie VVO 2 k žiadosti 

o vyhradenie parkovacieho miesta na časti parcely CKN č. 45/1, k. ú. Prievidza – Vnútorná 

ulica. 

 

Žiadateľom je pán Denis Račko, Vnútorná ulica 150/1, Prievidza,  žiada o vyhradenie 

parkovacieho miesta pre potreby osoby so zdravotným postihnutím podľa § 3 ods. 2 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

miesto na vyhradenie parkovania v rozlohe 3,50 x 5,00 m. 

 

Stanovisko k žiadosti Denis Račko, Vnútorná ulica 150/1, Prievidza – žiadosť 

o vyhradenie parkovacieho miesta:  

VVO 2 súhlasí s vyhradením parkovacieho miesta. 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní: 3  Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

 

1. Juraj Bošiak, Mgr. Marianna Suzuki, Iveta Jobová za obyvateľov  opakovane upozornili na 

rušenie nočného kľudu prevádzkou COOP Jednota Prievidza na Okružnej ulici pod oknami 

bytov, nakoľko v čase nočného kľudu, alebo v skorých ranných hodinách sa tam pohybujú 

zásobovacie autá, ktoré sú mimoriadne hlučné. Vodiči   nechávajú zapnuté svetlá, pustené 

motory počas vykládky, prudko zatvárajú dvere na autách – s trieskaním, hlučne narábajú 

s vykladaným tovarom. Podnet bol prešetrený aj zo strany RÚVZ a vyhodnotený, že 

napriek prekročeným čiastkovým meraniam hlučnosť neprekračuje stanovené normy. Ing. 
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Ľuboš Jelačič informoval obyvateľov, že opakovane rokoval  s vedením predajne COOP 

Jednota a viackrát mu bola prisľúbená náprava. Dodávatelia boli upozornení, aby 

minimalizovali hluk pri zabezpečovaní vykládky tovaru pre túto prevádzku. Obyvatelia 

uvádzajú, že situácia sa nezlepšila. Možnosť prebudovania nakladacieho priestoru  z inej 

strany budovy predajňa odmieta.  Marianna S. navrhuje oplotiť trávnatú plochu, ktorá 

susedí s prístupovou cestou, ktorú využíva predajňa na zásobovanie svojej prevádzky. 

Obyvatelia opakovane  žiadajú mesto Prievidza, aby  situáciu   vyriešilo. Ing. Ľuboš Jelačič 

ich informoval, že nie je v kompetenciách mesta, aby zasahovalo do chodu prevádzky, či 

logistiky, alebo iným spôsobom obmedzovalo samostatný   subjekt – COOP Jednotu. 

Obyvateľom bolo zo strany členov VVO č. 2 odporúčané, aby kontaktovali správcu bytov 

a pri riešení tohto problému jednoznačne vyhľadali právnu pomoc a obrátili sa so 

sťažnosťou na súd.  

 

2. Volebný obvod žiada vyčleniť 200 € z operatívnej potreby na zakúpenie   materiálu  na 

výrobu hmyzích hotelov, ktoré budú osadené v mestskom parku v Prievidzi.  Aktivita bude 

realizovaná  v spolupráci so Základnou školou na Ul. S. Chalupku.  

 

Hlasovanie VVO 2:   

Prítomní:  3    Za:   3   Proti:    0 Zdržal sa: 0 

 

3. Helena Dadíková predniesla už opakovanú požiadavku o zjednosmernenie Ul. Š. Králika, 

nakoľko je situácia  neúnosná, majetok a život ohrozujúca. 

 

4. Helena Dadíková opakovane pripomenula problém nezodpovedných vodičov na kruhovom 

objazde pri Kauflande od Ul. B. Björnsona na Bojnickú cestu (pri predajni kvetov MADONA 

ROSA). Vysvetlila požiadavku osadenia zábran (kovové tyče)  aj na odbore výstavby 

zodpovedným zamestnancom MsÚ.  

 

K bodu 4: 

 

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

ukončil. 

 

Prievidza  08.09.2022 

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


