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Z á p i s n i c a 

Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"), 

hlasovanie „per rollam“ (predĺžené hlasovanie) 

 

Členovia VVO 2:  Ing. Ľuboš Jelačič, predseda,  Ing. Natália Svítková,    

    podpredsedníčka, Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle,  

    Ing. Peter Paulík        

Zapisovateľka VVO 2:   Mgr. Jana Kluková, MsÚ Prievidza 

 

Program:          A) Hlasovanie výboru „per rollam“ 

    B) Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza 

 

A) Hlasovanie výboru „per rollam“ 

Termín začatia hlasovania „per rollam“:              07. 04. 2021 (streda) 

Termín ukončenia hlasovania „per rollam“:   12.  04. 2021 (pondelok) o 07.00 h.  

pozn.: Na stanovisko člena výboru doručenom po stanovenom termíne sa neprihliada (v súlade 

s internou smernicou ods. 2) internej smernice č. 55 IS – 55 „Štatút výborov volebných obvodov 

mesta Prievidza“. 

Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2 prijala aj hlasovanie MUDr. Petra Oulehleho, 

člena VVO 2, po termíne. 

 

Hlasujúci členovia VVO 2 (emailom):      

Člen VVO 2 Dátum odoslania emailu Čas emailu 

Ing. Ľuboš Jelačič,  

predseda,    

    Mail nebol doručený 

 

  

 

Ing. Natália Svítková,  

podpredsedníčka,  

             07. 04. 2021                o 21.08 h 

 

Helena Dadíková, 07. 04. 2021  

a 08. 04. 2021 

o 19.22 h  

a o 07.49 h 

MUDr. Peter Oulehle 12. 04. 2021 o 07.09 h 

Ing. Peter Paulík 08. 04. 2021 o 11.10 h 
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Žiadosť: 

1. Adriana Martincová 

 Vnútorná ulica 127/15, 971 01  Prievidza 

 Žiadosť  o 

A) schválenie zmeny trasovania inžinierskych sietí – prípojky vody a kanalizácie k novostavbe 

rodinného domu v zmysle porealizačného Geometrického plánu č. 18185655-58/2019, 

ktorý vyhotovila dňa 20. 01. 2021 Patricius Sova – GEOSKTEAM. Posun voči pôvodnému 

návrhu je 2,30 m (viď. technická správa od geodeta). Pri realizácii uvedených prípojok boli 

zistené v podloží v trase pri výkopových prácach prekážky, ktoré neumožňovali dodržať 

schválenú trasu (betónové bloky, pod ktorými sa nachádzala bližšie nešpecifikovaná 

kaverna, pravdepodobne ako pozostatok pôvodnej výstavby, čím v mieste plánovanej trasy 

prípojok bolo podložie nestabilné) – viď. sprievodná správa – zmena. 

B) posúdenie sankcie za omeškanie odovzdania potrebnej dokumentácie a žiadosti o zmenu 

trasy inžinierskych sietí. 

 

Vyjadrenie VVO 2:   Hlasovanie „per rollam“ : 

a) ZA (4/4) zmenu trasovania IS, 

b) ZA (3/4) odpustenie sankcie. 

 

Rozpis hlasovania:  

1. Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO 2: neobdržaný email 

2. Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2:   

a) ZA zmenu trasovania IS, 

b) Navrhuje uplatniť výšku sankcie vyplývajúcej zo „zmluvy o budúcej zmluve“. 

3. Helena Dadíková, člen VVO 2:   

c) ZA – odporúča žiadosti pani Martincovej vyhovieť, 

d) ZA – odpustenie sankcie (vzhľadom na to, že sem žiadateľka nemohla chodiť kvôli 

pandémii). 

4. MUDr. Peter Oulehle, člen VVO 2:  

a) ZA podmienky, že nebudú porušené cestné telesá, 

b) ZA odpustenie sankcie (ZA návrh pani Dadíkovej). 

5. Ing. Peter Paulík, člen VVO 2:   

a) ZA schválenie zmeny trasovania, 

b) ZA odpustenie sankcie z objektívnych príčin. 
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B) Požiadavky obyvateľov mesta Prievidza 

 

1. Ing. Natália Svítková, podpredsedníčka VVO 2, predložila  

a) žiadosť pána Miroslava Polereckého, domového zástupcu bytov a nebytových 

priestorov bytového domu 127 na Vnútornej ulici: 

 Žiadosť o opravu cestnej komunikácie -   na Vnútornej ulici, Ulici P. Benického a 

 Súbežnej ulici (hlavne najväčších výtlkov, podnet dávali už niekoľko rokov). 

b) žiadosť pani Dologovej, domovej dôverníčky na Ulici S. Chalupku 24: 

Žiada cestný správny orgán o vyjadrenie sa k možnosti rozšírenia komunikácie na 

mestský pozemok, z dôvodu posunutia parkovania a umožnenia prejazdu 

záchranným zložkám. Stavebné práce sú ochotní vlastníci bytového domu 

zafinancovať. Preto žiada o určenie termínu stretnutia na konkrétnom mieste a 

doriešenie na mieste za jej prítomnosti. 

 

2. pani Helena Dadíková, členka VVO 2,  predložila 

a) požiadavku obyvateľov ohľadom čistenia trávnatých plôch, ciest a chodníkov – 

po zime je po meste neskutočne veľa odpadkov. Osobitný dôraz dávajú na okolie 

športovej haly, zimného štadióna, Ulice B. Bjőrnosona, Ulica S. Chalupku, Ulica J. 

Kráľa, celej Bojnickej cesty, Ulica J. Murgaša a stredový pás a okraje Ulice M. R. 

Štefánika). Požadujú, aby TSM PD čistilo chodníky a komunikácie podľa možností 

24 hodín denne (na tri zmeny), do prác sa vo väčšej miere opäť  zapojili aktivační 

zamestnanci a vyzbierali papiere, plechovky, plastové odpadky v trávnikoch. 

b) Obyvatelia upozorňujú, že v budove na Ulici Š. Závodníka, sa premnožili potkany, 

sú veľmi veľké, vyliezajú spod terasy a otravujú obyvateľov. Pozn. Už to bolo 

hlásené a nič sa neudialo. 

 

3. Členovia VVO 2 predložili požiadavky pána  Mgr. Františka Šillera, splnomocneného 

zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Malá ulica 149/8: 

a) požaduje zabezpečiť zeminu – 4 m3 do ich vnútrobloku, kde si chcú postaviť tri 

vyvýšené záhony na bylinky. Obyvatelia súhlasia s umiestnením na slnečnej strane 

domu (vyvýšené zákony už zabezpečili). 
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b) žiada o drobnú úpravu miest – komunikácie do vnútrobloku (nie je to ani cesta, ani 

chodník), ktoré by sa dali zmeniť na parkovacie miesta: 

- miesto (A), rozšírením odseknutej plochy zatrávňovacími betónmi (zmestilo by sa 

5 áut), 

- miesto (B), o veľkosti 0,80 x 25 m, žiada vyložiť zatrávňovacími panelmi 

(zmestilo by sa 5 áut), 

- miesto (F) – miesto na mape 66/4, ktoré je evidované ako parkovisko, no ďaleko 

od oboch domov, a zároveň blízko, aby tu ľudia parkovali. 

c) kontajnery umiestnené na komunikácií  (C)  zavadzajú, žiada vybudovať stojisko na 

mieste (D). Je to v závetrí pri dome – elektrobudove, kde nie sú žiadne okná 

a smetiari by nemuseli pri každom vývoze smetí nacúvavať do dvora.  Ak by to 

nešlo, bolo by to možne dať stojisko na bod (E) , ale ako vybudované stojisko, nie 

nádoby na ceste. 

pozn. miesta (A) a (B) sú ochotní urobiť svojpomocne, ak by im mesto dalo 

príslušný počet „zatrávňovákov“ a štrku. 

 

Vyjadrenie pani Heleny Dadíkovej, členky VVO 2 k požiadavkám Mgr. Šillera:  

a) čo sa týka zeminy, môžu im ju TSMPD doviezť aj z cintorína, kde máme zeminu pri zadnej 

bráne,  

b) čo sa týka stojísk, môže  tam byť problém so sieťami  a ochranným pásmom teplovodu, ale 

mesto zásadne nedovoľuje budovať spoločenstvám stojiská na parkovanie a neposkytuje 

zatrávňovacie panely - to už platí roky, 

c) čo sa týka premiestnenia kontajnerov - to musia povedať z firmy T+T, či vojdú bez 

problémov  so zberným vozidlom k navrhovanej lokalite, ak áno, nemal by byť problém, len s 

peniazmi môže byť problém, lebo napr. my z VVO 2 na to peniaze nemôžeme dať, rovnako  ich 

nemôžeme dať na budovanie parkovacích, resp. odstavných plôch, resp. materiál na tento účel. 

 

Prievidza  14. 04. 2021 

Zapísala: Mgr. Jana Kluková, zapisovateľka VVO 2  

                                

                Ing. Natália Svítková 

              podpredsedníčka VVO 2 


