
Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 

 

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

dňa 12.01. 2023 (štvrtok), v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. 

 

Členovia VVO 2: 

prítomní:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda, Helena  Dadíková, podpredsedníčka,  

   Mgr. Július Gális, Ivica Čertíková 

 

ospravedlnení: Ing. Natália Svítková 

 

Zapisovateľka VVO 2: Mgr. Michaela Bevelagua, MsÚ Prievidza  

 

Iní prítomní:  Ing. Milan Lukáč, obyvateľ mesta 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyjadrenie k žiadostiam 

3. Rôzne 

4. Záver  

 

K bodu 1: 

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

zasadnutia. 

 

K bodu 2: 

Predseda VVO 2 Ing. Ľuboš Jelačič informoval o požiadavke  Michala Dobiáša, zástupcu 

primátorky mesta,  o spoluprácu pri riešení: 

- čiernych skládok: pokiaľ budú nájdené, je potrebné ich odfotiť a spolu s fotkou 

a lokalizáciou poslať na jeho mail; 

- nezmyselných a duplicitných dopravných značiek: tak isto je potrebné fotografické 

zdokumentovanie s ich lokalizáciou a podnet odoslať M. Dobiášovi. 

VVO 2 berie požiadavku M. Dobiáša, ZPM, na vedomie. 

K bodu 3: 

1. VVO 2 prerokoval podnet obyvateľa sídliska Píly Mareka Petráša, ktorý 

prostredníctvom mailu oslovil primátorku mesta so žiadosťou o riešenie problému 

s odvozom smetí na Tkáčskej ulici, kde v dôsledku neodpratania smetí vzniká čierna 

skládka. Obyvateľ žiada o odstránenie, resp. presunutie kontajnera na šatstvo 

z Tkáčskej ulice. Zber šatstva sa vykonáva na základe zmluvy bezodplatne.   
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VVO 2 súhlasí s odstránením kontajnera na šatstvo z Tkáčskej ulice.  

 

Hlasovanie VVO 2: 

Prítomní:   4 Za:  4 Proti:   0 Zdržal sa: 0 

 

2.  Ing. Milan Lukáč, Prievidza, A. Sládkoviča: 

-  žiada o riešenie opravy Ulice A. Sládkoviča, ktorá je vo veľmi zlom stave. 

Predseda VVO 2 vysvetlil, že potreba opravy tejto cesty už bola zdokumentovaná 

a zaradená do návrhu na realizáciu opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a 

chodníkov na programovacie obdobie 2021 – 2023 v rámci sídliska Píly. Investícia do 

opravy však predstavovala také finančné náklady, ktoré nebolo možné zabezpečiť 

z rozpočtu mesta v tomto období.  

- navrhuje vybudovanie priechodu pre chodcov od  Ul. A. Sládkoviča cez Bojnickú cestu 

( pri rušňovom depe) a priechodu pre chodcov pri Trezore na križovatke ulíc Š. Králika 

a B. Björnsona.  Ing. Jelačič ho informoval, že o umiestnení priechodu pre chodcov 

rozhoduje odbor dopravnej polície. V prípade Bojnickej cesty pri depe sa jedná o štátnu 

cestu, ktorá  nepatrí do pôsobnosti mesta. Jediný, kto je kompetentný žiadať 

o vybudovanie priechodov je Slovenská správa ciest a dôvodom je technická norma, 

ktorá prikazuje, v akých vzdialenostiach by mali byť umiestňované priechody pre 

chodcov na cestách prvej triedy. Čo sa týka požiadavky na priechod pre chodcov na 

križovatke ulíc Š. Králika a B. Björnsona, túto požiadavku musí prehodnotiť príslušná 

komisia zriadená MsZ.  

- žiada o riešenie dopravnej situácie na Ulici A. Sládkoviča z dôvodu, že šoféri tam 

nedodržiavajú dopravné predpisy – problematické parkovanie vozidiel bráni majiteľom 

domov výjazd na ulicu a to hlavne v okolí zubnej pohotovosti. 

Výbor VVO 2 podá podnet na MsP, aby sa zintenzívnili kontroly v tejto lokalite. 

- zaujímal sa, čo bude s budovami bývalej polikliniky. Na tento podnet bolo obyvateľovi 

podané informácie prostredníctvom Ing. Jelačiča a p. Dadíkovej :  mesto Prievidza nie 

je vlastníkom predmetných budov a tieto objekty vlastník plánuje využiť na výstavbu 

nových bytových jednotiek, čím by došlo k zväčšeniu bytového fondu v meste. K nim 

by mali prislúchať aj parkovacie miesta a čiastočne sa vyrieši problém s parkovaním 

v tejto lokalite. 

- žiada o zjednosmernenie Ul. Š. Králika. H. Dadíková informovala, že požaduje 

dlhodobo  riešenie Ul. Š. Králika. Ing. Milan Lukáč bol  informovaný, že táto žiadosť už 

je opakovane a dlhodobo zadávaná a termín jej vyriešenia nie je známy. 

 

3. H. Dadíková informovala o požiadavke, ktorú jej  tlmočil MVDr. N.Turanovič, ZPM, na   

vybudovanie jednoduchého  prístupu k soche M. R. Štefánika na jednosmerkách Ul. M. 
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R. Štefánika. Jedná sa  o malú plochu medzi chodníkom a podstavcom sochy.  VVO 2 

poveril H. Dadíkovú, aby preverila možnosti riešenia a cenovú náročnosť. 

VVO 2  súhlasí s poskytnutím financií z operatívy VVO 2 na tento účel. 

 

4. Mgr. J. Gális dal podnet na riešenie situácie s parkoviskom pri MŠ na Ul. P. Benického, 

ktoré je v zlom stave a v čase nepriaznivého počasia je tam veľmi veľa blata a celé 

okolie je značne znečistené. 

  

K bodu 4: 

 

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

ukončil. 

 

 

Prievidza  12.01.2023 

Zapísala: Mgr. Michaela Bevelagua, zapisovateľka VVO 2 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Jelačič 

         predseda VVO 2 


