
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

(ďalej len "VVO 2"), konaného v kancelárii ZPM v budove Domu kultúry na Ul. F. Madvu  

dňa 01.12.2022 v čase od 16.30 do 17.30 

 

Členovia VVO 2 

prítomní: Ivica Čertíková, Helena  Dadíková ( bez hlasovacieho práva),  Mgr. Július Gális,  

Ing. Ľuboš Jelačič . 

ospravedlnená: 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, miesto a  termín konania boli oznámené 

na web sídle mesta, na dverách KaSS nebolo zasadnutie zverejnené. 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba predsedu a podpredsedu VVO 2 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: Otvorenie 

Ing. Ľuboš Jelačič, privítal prítomných ako predseda VVO 2 v minulom volebnom období. 

Konštatoval, že VVO 2 je uznášaniaschopný, nakoľko sa ho zúčastňuje nadpolovičná 

väčšina členov VVO 2 (3 z 5 s hlasovacím právom a 1 bez hlasovacieho práva). 

Informoval, že MsÚ nepredložil na zasadnutie VVO 2  materiály na prerokovanie, ktoré    

musia príslušné VVO prerokovať pred konaním zasadnutí orgánov mesta ( odborných 

komisií, MsR a MsZ). Spravidla sa jedná o majetko - právne veci – žiadosti o kúpu 

nehnuteľností z majetku mesta, investičné zámery, žiadosti obyvateľov  o výruby drevín, 

opravy a údržby chodníkov, ciest, problémoch spoločenstiev vlastníkov bytov a pod. Tieto 

materiály zabezpečuje od jednotlivých odborných útvarov mesta – MsÚ ( právne odd., 

odd. výstavby, finančné odd. a pod.) zapisovateľka VVO 2 a pred zasadnutím VVO ich 

posiela poslancom  do poslaneckých e- mailov, aby sa vopred oboznámili s materiálmi, 

ktoré budú predmetom zasadnutí VVO..  

Konštatoval, že na zasadnutí VVO 2 sa dňa 01.12.2022 nezúčastňujú obyvatelia sídliska 

Píly. 

K bodu 2: Voľba predsedu a podpredsedu 

Ing. Ľuboš Jelačič informoval o činnosti VVO 2, spôsobe zasadnutí a práci v minulom 

volebnom období. H. Dadíková navrhla, aby ostal predsedom VVO 2 Ing. Ľ. Jelačič 

a navrhovala, aby Ing. N. Svítková ostala vo funkcii podpredsedníčky VVO2. 
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 Ing. Ľ. Jelačič na tento návrh reagoval správou, ktorú mu poslala Ing. Natália Svítková  

z dôvodu svojej neprítomnosti. Navrhla za predsedu VVO 2  Ing. Ľ. Jelačiča a za 

podpredsedu H. Dadíkovú. Prítomní poslanci VVO 2 sa s návrhom stotožnili. 

Hlasovanie VVO 2 k voľbe predsedu a podpredsedu VVO 2: 

Prítomní: 4  Za: 3  Proti: 0   Zdržal sa: 0                 Nehlasoval : 1 

K bodu 3: Rôzne  

Ing. Ľ: Jelačič a H. Dadíková informovali nových členov VVO 2 : 

a) o spôsobe práce VVO, systéme a periodicite stretávania sa   

b) kompetenciách VVO 2 vo vzťahu k orgánom mesta   

c) financovaní aktivít z rozpočtu VVO  

d) rajonizácii sídliska Píly 

e) spôsobe komunikácie s obyvateľmi VVO 2 a zamestnancami MsÚ. 

 

Prítomní v rámci rozpravy hovorili o daniach a poplatkoch v meste, o platbách a spôsobe 

likvidácie komunálneho odpadu na úrovni mesta, o spôsobe vybavovania podnetov 

obyvateľov, o návrhoch VZN, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 12.12.2022 ( napr. 

poplatkoch za stravovanie, zaradenie ŠJ do stupňov, o poplatkoch od rodičov v ŠJ, ZUŠ 

LS a pod. ). 

 

H. Dadíková pošle poslancom VVO 2 spolu so zápisnicou z prvého zasadnutia nového 

zloženia VVO 2 po voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 29.10.2022 všetkým 

členom VVO 2  aj IS 55 - Štatút VVO, rajonizáciu Sídliska Píly  a návrh termínov 

zasadnutí VVO 2 v roku 2023, prípadne ďalšie materiály vhodné pre poslancov 

VVO2.  

Predseda VVO 2 odporučil  zachovať systém zasadnutí, na ktorý už sú zvyknutí aj 

obyvatelia – prvý štvrtok v mesiaci so začiatkom o 16.30 h. Podľa potreby sa budú konať 

aj výjazdové zasadnutia v teréne pri riešení požiadaviek obyvateľov a najmä v čase 

prípravy investičných zámerov, ktoré predloží odbor výstavby a ku ktorému sa budú 

jednotlivé VVO vyjadrovať a určovať priority opráv a údržby chodníkov a komunikácií, 

resp. budovania parkovacích plôch.  

  

K bodu 4: Záver 

Predseda VVO 2 Ing. Ľ: Jelačič poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

Prievidza  01.12.2022 

Zapísala: Helena Dadíková, členka VVO 2 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

           predseda VVO 2 


