
Z Á P I S 

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

Zapotôčky – Nové mesto 

konaného dňa 06. 03. 2020 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1.   Otvorenie, privítanie 

2.   Prerokovanie žiadostí  

3.   Požiadavky obyvateľov   

4.   Rôzne a požiadavky poslancov  
5.   Záver  

 
K bodu č. 1 Predsedníčka  VVO  č.  III.  JUDr. Petra Hajšelová privítala všetkých 

prítomných  a otvorila zasadnutie Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové 

mesto. 

K bodu č. 2 V rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali nasledovnými 

žiadosťami: 

1.) Oddelenie oddelenia výstavby a životného prostredia, Mestský úrad Prievidza žiada 

vyjadrenie k investičnému zámeru – Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky – prípojka 

vody pre pitnú fontánu. Lokalita: k. ú. Prievidza, Ulica I. Bukovčana.  

     Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

     Nesúhlasia s investičným zámerom, po prehodnotení priorít VVO 
     Hlasovanie: za: 2 (Bucák, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 3 (Drábiková, Gigac, Hajšelová) 
 

2.) EUB, s.r.o., zastupujúca spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina – žiada o zmenu trasovania k stavbe ,,9579 – Prievidza – ul. Nábrežná – 

zahustenie trafostanice Jurík“ K zmene trasovania bolo pristúpené z dôvodu, že nebolo 

možné MPV niektoré pozemky potrebné pre získanie stavebného povolenia. Lokalita: k. 

ú. Prievidza  Nábrežná ulica, časti pozemkov parciel E KN č. 3978/1  a C KN č. 3978/39, 

4858/13, 4858/21, 4858/22, 4857/1 

    Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

    Súhlasia so zmenou trasovania k stavbe ,, 9579 – PRIEVIDZA- ul. Nábrežná – zah. TS         

Jurík“ .  

     Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0 

 

3.) Tatiana Přibyl MariMad, Ulica Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza IČO: 46900128 – 

žiada o prechod nájmu po Jane Letavajovej, v k. ú. Prievidza pozemku pod stánkom 

parcela registra C KN č. 5036/1 v rozsahu výmery 18 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza 

nachádzajúci sa na  Ulici P. J. Šafárika, za účelom umiestenia stánku. Stánok žiadateľka 

odkúpila od p.  Letavajovej.  

 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prechodom nájmu pozemku pod stánkom po Jane Letavajovej. 

Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0 

 



 

 

4.) Jitka Hejtmánková, Ulica A. Stodolu 160/8, 971 01 Prievidza. Prevádzka: J.M. 

Hurbana 21, 971 01 Prievidza – doloženie projektovej vizualizácie odsúhlasenej 

architektkou mesta k opakovanej žiadosti o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 

pozemku parcely registra C KN č. 5086/1, v predpokladom rozsahu približne 20 m2 vo 

vlastníctve mesta Prievidza nachádzajúci sa na Ulici J.M. Hurbana 21 za účelom 

umiestenia terasy s prístreškom k zabehnutej prevádzke Gold Pub.   

     Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:                                                                         

Súhlasia s nájmom pozemku na účel zriadenia terasy v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie.                                                                                                                      

Hlasovanie: za: 4 (Bucák, Gigac, Hajšelová, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 1 ( Drábiková ) 

5.) Miroslav Cebák, Ulica T. Milkina č. 586/8, 971 01 Prievidza – žiada o kúpu 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku pod garážou parcela registra C KN č. 3796/24 

s výmerou 18 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza nachádzajúci sa na Ulici za depom. Na 

predmetnom pozemku sa nachádza garáž, ktorú žiadateľ odkúpil od Ferdinanda Vranku 

ten uvádzaný pozemok užíval na základe nájomnej zmluvy č. 15/2012. V predmetnej 

lokalite už boli pozemky pod garážami predané za cenu 41,31 €/m2.   

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:                                                                                       

Súhlasia s kúpou pozemku pod garážou.                                                                             

Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0 

6.) Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  

Prievidza – žiadajú o odsúhlasenie predložených návrhov – názvy detských ihrísk 

nachádzajúcich sa na uliciach Rad L.N. Tolstého, Ulica J. Francisciho, Ulica J. Bendíka, 

Ulica P. Dobšinského, Ulica I. Bukovčana, Ulica J. Palárika, Ulica Urbánková, Ulica M. 

Rázusa a Ulica A. Žarnova 

    Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:                                                                                          

Súhlasia s predloženými návrhmi názvov detských ihrísk.                                                                            

Hlasovanie: za: 3 (Bucák, Drábiková, Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 2 ( Gigac, Hajšelová )  

7.) Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Klemensova 8, 831 61 Bratislava v zastupení 

PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava – žiada o odsúhlasenie 

odplaty za zriadenie vecného bremena na základe znaleckého posudku. Vecné bremeno 

bolo schválené  v k.ú. Prievidza, Ulica za depom pozemky parcely registra C KN č. 

3796/2  a 4875/1.  

 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:                                                                                          

Súhlasia aby výška odplaty za zriadenie vecného bremena bola určená na základe 

znaleckého posudku.   

Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, hajšelová Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0  

K bodu č. 3 V rámci tohto bodu obyvatelia mesta predložili nasledovné požiadavky:  

    1.)  pán Ján Fabo 

-  žiada o zintenzívnenie hliadok MsP za pumpou Slovnaft v blízkosti plotu oddeľujúceho 

železnicu, 



- žiada opílenie stromu na ul. Rad Tolstého pred maľbami na bytových domoch, 

- žiada o opílenie konárov, ktoré zasahujú do okien obyvateľov na Ul. Ľ. Ondrejova medzi 

vchodmi 1 až 3. 

 

2. ) pani Mária Verčeková  - kontak: vercekova.maria@centrum.sk  

- upozornila na nevyhovujúci stav komunikácií a žiada o ich opravu jedná sa o: 

a) ul. Falešníka smerom na Nábrežnú ulicu,  

b) Bojnická cesta – úsek Závodníka a Falešníka, odbočka a napájanie na chodník na     

spomínané ulice chodník je tu  v zlom stave,  

c) odbočka z ul. Falešníka na Átriovú ulicu v tomto úseku neexistuje chodník,  

d) Križovatka Bojnická cesta smerom ku Kauflandu chýba prechod pre chodcov,  

e) Ul. olympionikov smerom ku OC Korzo nevyhovujúci stav komunikácie.   

 

K bodu č. 4 V rámci tohto bodu rokovania členovia VVO č. III. žiadajú nasledovné: 

  1.) Poslanci VVO žiadajú TSMPD, s.r.o. o zaliatie výtlkov a úpravu zlého stavu komunikácie na    

Ul. olympionikov smerom k OC Korzo. 

2. ) pán poslanec Gigac 

-  žiada informáciu aký je stav parkovacej politiky v meste Prievidza,  

- v akom stave a či bol vypracovaný statický posudok vo veci ,, nadchod nad železnicou“. 

3.) Poslanci VVO žiadajú o vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1000 € na realizáciu      

,, Medzinárodného dňa detí“  dňa 31. 05. 2020 vo VVO č. 3. Finančné prostriedky budú použité 

na ozvučenie, kultúrny program, odmeny a občerstvenie. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:                                                                                           

Súhlasia s vyčlenením finančných prostriedkov z operatívnej potreby VVO v sume 1000 € na 

realizáciu Medzinárodného dňa detí, ktoré bude pre širokú verejnosť. 

Hlasovanie: za: 5 (Bucák, Drábiková, Gigac, hajšelová Mokrý) / proti: 0/ zdržal sa: 0  
 

K bodu č. 5 Predsedníčka VVO  JUDr. Petra Hajšelová poďakovala poďakovala prítomným za účasť    

a ukončila zasadnutie.  

                                                                                                  

                                                                                            ………………v. r.………………. 

                                                                                        JUDr. Petra Hajšelová  
                                                                      predsedníčka VVO  Zapotôčky – Nové Mesto 

zapísala Ing. Natália Topáková   

mailto:vercekova.maria@centrum.sk

