
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

 

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

dňa 05.10. 2022  (mimoriadne streda), v čase od 16.30 h do 17.30 h 

 

Členovia VVO 2 

prítomní: Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, Ing. Peter Paulík 

 

ospravedlnení: MUDr. Peter Oulehle, Ing. Natália Svítková  

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza – ospravedlnená 

Zápis vyhotovila : H. Dadíková, členka VVO 2 

 

Obyvatelia mesta sa na zasadnutí nezúčastnili. 

 

Vzhľadom k tomu, že jeden materiál na vyjadrenie VVO 2 bol doručený predsedovi 

VVO 2 až po konaní októbrového zasadnutia, bolo využité hlasovanie PER ROLLAM 

a je súčasťou tejto zápisnice.   

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyjadrenie k žiadostiam 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: Otvorenie 

Predseda VVO č. 2, Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných a oboznámil ich s programom 

zasadnutia. Konštatoval, že VVO 2 je uznášaniaschopné, nakoľko sa ho zúčastňuje 

nadpolovičná väčšina členov VVO 2 (3 z 5). 

 

K bodu 2: Vyjadrenie k žiadostiam 

 

1. Ing. Peter BARAN,  Ružová ul. č. 79/11, Prievidza – žiadosť o kúpu  nehnuteľnosti 

vo vlastníctve mesta Prievidza - pozemky:  

a) Pozemok sa nachádza na Západnej ulici, k.ú. 850063 Prievidza 

b) Číslo parciel : LV č.1 – parcela registra „C“ 8114/66 a „C“ 8114/198  

c) Výmera 6 000m2 a 2612 m2 

d) pozemky  podľa vyjadrenia žiadateľa zaťažené IS 
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Stanovisko k žiadosti 1. Ing. Petra  BARANA,  Ružová ul. č. 79/11, Prievidza – 

žiadosť o kúpu  nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza - pozemky:  

VVO 2 nesúhlasí s priamym predajom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza , 

súhlasí s návrhom HAM na vyhlásenie VOS. 

Hlasovanie VVO 2: 

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

  

2. Ľubica KUTAŠOVÁ, Ul. S. Chalupku 35/4,971 01 Prievidza - žiadosť o vyhradenie 

parkovacieho miesta. 

 

Žiadateľka Ľubica Kutašová, Ul. S. Chalupku č. 35/4, 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 pre osobné motorové vozidlo 

 PD 065 FD. 

 

Stanovisko k žiadosti   2. Ľubice KUTAŠOVEJ, Ul. S. Chalupku 35/4,971 01 Prievidza 

- žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta   

VVO 2 nesúhlasí s vyhradením parkovacieho miesta, nakoľko žiadateľka spĺňa len jednu 

podmienku „Kritérií na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ZŤP“ 

uvedenú v bode d)  

Hlasovanie VVO 2: 

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

 

 K bodu 3: Rôzne 

1)Jukyta SNOHOVÁ, obyvateľka sídliska Píly, písomný podnet na zmenu 

umiestnenia Baníckeho jarmoku. 

Dňa 06.09.2022 podala Jukyta SNOHOVÁ, obyvateľka sídliska Píly, písomný podnet na 

zmenu umiestnenia Baníckeho jarmoku prostredníctvom e – mail komunikácie. 

Na podnet jej podala stanovisko písomne poslankyňa H. Dadíková dňa 12.09.2022 s tým, 

že vyjadrila svoj názor na miesto konania jarmoku a oznámila  jej, že  podnetom sa bude  

zaoberať aj VVO 2. 

Pre prerokovaní a vyjadrení názorov na miesto konania tradičného Baníckeho jarmoku 

poslanci  - členovia VVO 2 hlasovaním vyjadrili názor na podnet na zmenu umiestnenia 

konania Baníckeho jarmoku. 
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Stanovisko VVO 2 k písomnému podnetu Jukyty SNOHOVEJ, obyvateľky sídliska 

Píly,   na zmenu umiestnenia Baníckeho jarmoku. 

Hlasovanie VVO 2: 

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

  

2) Vyjadrenie k žiadosti SVB a NP DOM 99 o zriadenie vecného bremena – presah 

balkónov na časťou pozemku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parc. registra C KN 

č. 30 k stavbe „Obnova bytového domu a dodatočná realizácia logií ul. 

Svätoplukova č. 99/35, 37, 39 – Prievidza“, v rozsahu cca 42 m2. 

  

K žiadosti SVB a NP DOM 99  bolo poslancom VVO 2 písomne zaslané Vyjadrenie 

útvaru architekta mesta : Nesúhlasíme so zriadením VB na účel dodatočnej realizácie 

logií, nakoľko k projektovej dokumentácii sme sa nevyjadrovali.  

V zmysle platného Územného plánu mesta (ÚPN M) musí byť rešpektovaný záväzný 

regulatív, týkajúceho sa zachovania architektonického výrazu hmotovej štruktúry. Takisto 

vzhľadom na VZN č.119/2011, ktorým je sídlisko Píly zaradené do zoznamu 

pamätihodností mesta Prievidza, nakoľko ide o miestne kultúrne dedičstvo a má 

preukázateľne historickú, spoločenskú, umeleckú, kultúrnu, architektonickú a prírodnú 

hodnotu viažucu sa k histórii mesta, sa k žiadostiam vyjadrujeme zásadne až po 

odbornom schválení stavebno-technického riešenia projektovej dokumentácie, vrátane 

materiálového a farebného riešenia fasády Útvarom architektom mesta Prievidza. 

Na základe odporúčania KPÚ Trenčín riešenie stavebnotechnických úprav fasád je nutné 

realizovať tak, aby sa v maximálnej možnej miere využili stavebné a architektonické prvky, 

tvary a materiály, ktoré boli použité v rámci výstavby toho-ktorého objektu, prípadne 

v rámci celého sídliska Píly. V prípade nutnosti vytvorenia nových prvkov dodržať 

jednoduchý tvar, ktorý je zladený s charakterom objektu, vychádzať z typov balkónov, 

zábradlí, striešok, ktoré sa používali v čase výstavby sídliska Píly.   

Pokiaľ sa jedná o prístavbu predsadených loggií k bytovému domu, jednalo by sa 

o cudzorodý prvok, ktorý by hrubo narušil pôvodný architektonický výraz objektu a založil 

precedens realizácie takýchto patvarov na starom sídlisku ! 

 

 Hlasovanie PER ROLLAM k žiadosti SVB a NP DOM 99 o zriadenie vecného 

bremena – presah balkónov na časťou pozemku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, 

parc. registra C KN č. 30 k stavbe „Obnova bytového domu a dodatočná realizácia 

logií ul. Svätoplukova č. 99/35, 37, 39 – Prievidza“, v rozsahu cca 42 m2 -  

 

Hlasovania PER ROLLAM sa zúčastnili 4 poslanci ( Ing. Ľuboš Jelačič, Ing. Natália 

Svítková, Ing. Peter Paulík a Helena Dadíková ). Všetci 4 poslanci sa vyjadrili zhodne : 

Nesúhlasím so zriadením VB na účel dodatočnej realizácie logií. 

Hlasujem : PROTI 
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K bodu 4: 

 

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

ukončil. 

 

Prievidza  11.10.2022 

Zapísala: Helena Dadíková, členka VVO 2 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


