
Z Á P I S
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.)

Zapotôčky – Nové mesto
konaného dňa 04. 06. 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. vedení zasadnutia dňa 04. 06. 2020

2. Otvorenie, privítanie
3.  Prerokovanie žiadostí 
4.  Požiadavky obyvateľov
5.  Rôzne a požiadavky poslancov
6.  Záver 

bodu č. 1 Návrh predsedkyne VVO č. III. JUDr. Petry Hajšelovej zaslaný 
aby zasadnutie dňa 04. 06. 2020 pán vzhľadom 

na skutočnosť, že predsedkyňa VVO JUDr. Petra Hajšelová a pán 
Mgr. Libor Mokrý sú z pracovných dôvodov ospravedlnení zo zasadnutia dňa 04. 06. 2020. 

Poslanci VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia aby pán poslanec Branislav Gigac viedol zasadnutie VVO dňa 04. 06. 2020

4 (Bucák, Drábiková, Gigac, Babiaková)/ proti:0/ zdržal sa: 0

bodu č. 2 VVO  č.  III.  pán Branislav Gigac  na základe odsúhlaseného návrhu 
privítal všetkých prítomných zasadnutie Výboru volebného obvodu č. III. 
Zapotôčky – Nové mesto.

bodu č. 3 rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali nasledovnými 
žiadosťami:

.o., so sídlom A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza žiada o

Dodatku č. 1 ku KZ č. 25/19  z dôvodu zmeny pôvodného účelu v kúpnej zmluve
a kancelárie, na nový účel a to nadstavba autoumývarne, bazén s príslušenstvom –
plávanie pre deti. Na zasadnutí bol prítomný aj konateľ spoločnosti pán Vladimír 
Bartulovič, ktorý odprezentoval svoj zámer plávanie pre deti spolu s
Kováč, ktorá zabezpečuje kurzy detského plávania. Pán Bartulovič a pani Kovač bližšie 
odprezentovali projekt poslancom VVO. Pán konateľ spoločnosti zdôraznil, že 
parkovacie miesta pre návštevníkov budú zabezpečené pred autoumyvárňou taktiež 
zmluvne dohodnuté pred objektom STK. Na základe odporúčaní bude riešiť kanalizáciu 

architektkou mesta resp. príslušným odborom MsÚ. 

Poslanci VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia s uzavretím Dodatku č. 1 ku KZ č. 25/19, z dôvodu zmeny účelu s tým, že    
spoločnosť dorieši kanalizáciu s príslušným odborom MsÚ.

3 ( Gigac, Drábiková, Babiaková) 0 / zdržal sa: 1 ( Bucák ) 



Milada Valová, Ľ. Ondrejova 846/22, Prievidza žiada o pridelenie vyhradeného 

Poslanci VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Nesúhlasia pridelením vyhradeného parkovacieho miesta. 

4 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Babiaková) / zdržal sa: 0

Patrik Heveši, J. Fándlyho 1/7, 9710 01 Prievidza žiada o pridelenie vyhradeného 
.

Poslanci VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia s pridelením vyhradeného parkovacieho miesta

4 ( Bucák, Gigac, Drábiková, Babiaková) 0 / zdržal sa: 0

K bodu č. 4 rámci tohto bodu boli prítomný obyvatelia mesta a predložili nasledovné 
požiadavky a žiadosti

pán Miloš Daňo odprezentoval projektové riešenie k výmenníkovým staniciam 
na Ulici P.J. Šafárika, Ulici I. Bukovčana, Ulica A. Bednára, Ulica A. Mišúta 

Ulici M. Rázusa, a výjazdov a následného vytvorenia 
nových parkovacích miest. 

bodu č. 5 

Poslanci VVO žiadajú o vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1 200 € na realizáciu 
dvoch podujatí v mesiaci júl a august s názvom ,, Divadlo pre deti vo vnútrobloku“ Finančné 
prostriedky budú použité na zabezpečenie technického zabezpečenia, kultúrneho programu 

občerstvenia. 

Poslanci VVO zaujali nasledovné
úhlasia s vyčlenením finančných prostriedkov z operatívnej potreby VVO v 200 € 

na realizáciu dvoch podujatí v esiaci júl a august s názvom ,,
vnútrobloku“ 
Hlasovanie: za: 4 ( Bucák, Gigac, Drábiková, Babiaková)/ proti: 0 / zdržal sa: 0

č. 6 
č. III. poďakoval prítomným za účasť ukončil 

zároveň zapisovateľka oboznámila poslancov o tom, že od júla 2020 opätovne
isovateľkou VVO Mgr. Diana Šurkalová Dušeková 

…………….. ………….

JUDr. Petra Hajšelová
predsedkyňa VVO  Zapotôčky – Nové Mesto

zapísala Ing. Natália Topáková  dňa 04. 06. 2020



e n č n á    l i
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto 

Prievidzi, zo dňa 

Začiatok zasadnutia: 
Ukončenie zasadnutia: 18:00 hod

Príchod:

Bucák

MDDr. Veronika Drábiková

Petra Hajšelová ospravedlnená

. Libor Mokrý ospravedlnený 

Ing. Soňa Babiaková 

Ing. Natália Topáková 
apisovateľka

Prítomní: Vladimír Bartulovič  

Nikola Kovač          

Jahodník    v. r. 

Miloš Daňo


