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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len ,,VVO č. VII.,,) 

konaného dňa 11.05.2020 

v čase 16:00-20:00 h. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Žiadosť rodiny Krchňavej o zriadenie VB  

3. Žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia  

4. TSMPD – žiadosť o kvetinovú výzdobu    

5. Záver zasadnutia 

 

K bodom programu: 

 

K bodu č. 1 

Predseda  VVO  č. 7  František Krško privítal  členov a otvoril zasadnutie Výboru volebného 

obvodu č. VII. Hradec. 

 

K bodu č. 2 

Členia VVO č. 7 prijali žiadosť Ing. Branislava Krchňavého, PhD. a Ing. Martiny Krchňavej, 

spoločný trvalý pobyt Južná 169/7, 971 01  Prievidza, o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia inžinierskych sietí – prípojka vody, plynu a elektriky, v predpokladanom rozsahu 22 

m2 v k. ú. Hradec (Pavlovská ulica), na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza 

- parcela registra C KN č. 464/18 

- parcela registra C KN č. 542/4  

- parcela registra E KN č. 849 

Žiadateľ doložil aj pracovnú verziu GP č. 48185655-49/2020. 

VVO č. 7 súhlasí so zriadením VB.  

 

K bodu č. 3 

Členia VVO č. 7 prijali mailovú žiadosť z oddelenia výstavby a životného prostredia 

o prerokovanie a stanovenie priorít, ktoré komunikácie a chodníky požadujeme v našom 

volebnom obvode  v nasledujúcom období zaradiť do plánu opráv. V zmysle zmien, 

v súvislosti so situáciou, pripravujú podklady k programovému rozpočtu pre nasledujúce 

obdobie (2021 – 2023) na akciu : Oprava miestnych komunikácií a chodníkov. Žiadajú nás 

zohľadniť požiadavku, aby sa jednalo len o opravu v rozsahu výmeny povrchov bez plošnej 

výmeny podložia.  

Členovia VVO č. 7 si v teréne prešli všetky komunikácie mestskej časti Hradec a pripravili 

technické podklady pre  oddelenia výstavby a životného prostredia.  

 

K bodu č. 4 

Členia VVO č. 7 žiada Technické služby mesta Prievidza o dodanie sezónnej kvetinovej 

výzdoby, hlavne nenáročných kvitnúcich kvetov, ktoré vysadíme pred Kultúrny dom do 

záhradky, do kvetináčov pri vchode Kultúrneho domu a v okolí Domu smútku na cintoríne 

v Hradci.   
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K bodu č. 5 

František Krško, predseda VVO č. 7., poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.  

 

 

HLASOVANIE:  

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

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová 

 

.................................................................... 

                   František Krško 

         predseda VVO č. 7. Hradec 


