
Z Á P I S 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.) 

Zapotôčky – Nové mesto 

Hlasovanie PER ROLLAM 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Termín začatia hlasovania „per rollam“: 29.04. 2020 – 12:00 hod  

Termín ukončenia hlasovania „per rollam“: 30. 04. 2020 – 23:59 hod.  

pozn.: Informácie o čase hlasovania a materiály boli zaslané všetkým poslancom na vopred 

uvedené emailové adresy. 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“. 

Zúčastnení na hlasovaní ,,per rollam“: JUDr. Petra Hajšelová, Mgr. Libor Mokrý, Ing. 

Soňa Babiaková, Ing. Branislav Bucák, MDDr. Veronika Drábiková, Branislav Gigac 

 

K Bodu č. 1 - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad Prievidza žiada 

vyjadrenie k cenovej ponuke na dodanie hokejových bránok a tým navýšenie finančných 

prostriedkov ktoré budú žiadané v I. zmene programového rozpočtu mesta.  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Súhlasia s cenovou ponukou na dodanie hokejových bránok.  

Hlasovanie: za 6 (Hajšelová, Mokrý, Babiaková, Bucák, Drábiková, Gigac)                         

/proti: 0/ zdržal sa:0 

 

 

K Bodu č. 2  - Oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad Prievidza žiada 

o prerokovanie a stanovenie priorít, ktoré komunikácie a chodníky požaduje VVO č. 3 v nasledujúcom 

období zaradiť do plánu opráv. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Súhlasia s prerokovaním a stanovením priorít plánu opráv chodníkov a komunikácií  

Hlasovanie: za 3 (Mokrý, Babiaková, Bucák,)   /proti: 1 (Gigac)/ zdržal sa: 1 (Drábiková) / nehlasoval: 

1 ( Hajšelová)  

 

 

 

 

 



K Bodu č. 3 - Návrh pána poslanca Branislava Gigaca zhodnotiť a naceniť  chodníky na pozdĺž 

celej ulice Rázusa, Šafárika a Ondrejova, prostredníctvom riadnej prerábky  so zámkovou dlažbou.  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s nacenením chodníkov pozdĺž ulíc Rázusa, Šafarika a Ondrejova prostredníctvom riadnej 

prerábky so zámkovou dlažbou   

Hlasovanie: za 4 (Hajšelová, Mokrý, Drábiková, Gigac) /proti: 0/ zdržal sa: 2 ( Babiaková, Bucák) 

 

 

K Bodu č. 4 - Návrh pani poslankyne MDDr. Veroniky Drábikovej, aby oddelenie výstavby 

navrhlo komunikácie, ktoré je potrebné opraviť spolu s cenovou kalkuláciou a navrhuje celkovú 

rekonštrukciu chodníkov   

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Súhlasia aby oddelenie výstavby navrhlo, ktoré komunikácie je potrebné opraviť spolu s cenovou 

kalkuláciou (celková rekonštrukcia chodníkov)  

Hlasovanie: za 4 (Hajšelová, Mokrý, Drábiková, Gigac) /proti: 0/ zdržal sa: 2 ( Babiaková, Bucák)  

 

K Bodu č. 5 - Návrh pána poslanca Mgr. Libora Mokrého  do plánu rekonštrukcie chodníkov 

navrhuje zaradiť chodník od OD Kaufland smerom k Novému mestu (ide poza Unimat). Tento 

chodník pri daždi zaplavuje voda. Tento chodník je masívne využívaný verejnosťou (ľudia bez auta po 

ňom chodia na nákup do OD Kaufland)  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Súhlasia aby do plánu rekonštrukcie bol zaradený chodník od OD Kaufland smerom k Novému mestu.  

Hlasovanie: za 6 (Hajšelová, Mokrý, Babiaková, Bucák, Drábiková, Gigac) /proti: 0/ zdržal sa:0 

 

 

K Bodu č. 6 -  Návrh pána poslanca Mgr. Libora Mokrého  do plánu rekonštrukcie chodníkov 

navrhujem zaradiť chodník od „tržnice“ smerom k Ľ. Ondrejova. Jedná sa o starý panelový chodník. 

Tento chodník je masívne využívaný verejnosťou, keďže „tržnica“ sa stáva pomyselným centrom 

sídliska. (obrázok č.2 je ako príloha súčasťou tohto emailu). 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Súhlasia aby do plánu rekonštrukcie bol zaradený chodník od ,, tržnice“ smerom k ulici Ľ.Ondrejova.  

Hlasovanie: za 6 (Hajšelová, Mokrý, Babiaková, Bucák, Drábiková, Gigac) /proti: 0/ zdržal sa:0 

 

 

 

 



K bodu č. 7 -  Návrh pána poslanca Ing. Branislava Bucáka – navrhuje, aby oddelenie výstavby 

preverilo či je možná oprava (oprava súvislého povrchu ) komunikácií Fándlyho, Matušku, Žarnova, 

Šuleka. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Nesúhlasia s opravou (opravou súvislého povrchu) komunikácie Fándlyho, Matušku, Žarnova 

a Šuleka.  

Hlasovanie: za 3 (Mokrý, Babiaková, Bucák) /proti: 0/ zdržal sa:3 ( Hajšelová, Drábiková, Gigac) 

 

 

K bodu č. 8 - Návrh pána poslanca Ing. Branislava Bucáka  navrhuje, aby oddelenie výstavby 

vytypovalo chodníky, kde stačí vykonať opravu/opravu súvislého povrchu  (nie rekonštrukciu) v časti 

N. Mesto. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:  

Nesúhlasia aby oddelenie výstavby vytypovalo chodníky kde stačí vykonať len opravu/ opravu 

súvislého povrchu  

Hlasovanie: za 3 (Mokrý, Babiaková, Bucák) /proti: 0/ zdržal sa:3 ( Hajšelová, Drábiková, Gigac) 

 

Zapísala Ing. Natália Topáková                                 ................................................................. 

                                                                                                                                                                                  

JUDr. Petra Hajšelová  

                                                                      predsedníčka VVO  Zapotôčky – Nové Mesto 
 


