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Z Á P I S 

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

Zapotôčky – Nové mesto 

konaného dňa 3.9.2020 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1.   Otvorenie, privítanie 

2.   Vyjadrenie k žiadostiam  

3.   Záver 

K bodu č. 1 

Predsedníčka  VVO  č.  III.  JUDr. Petra Hajšelová privítala  členov a otvoril zasadnutie 

Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto. 

K bodu č. 2 

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

1.) Vladimír Revický, Francisciho 8, Prievidza - Žiadosť o kontrolu zaparkovaných áut 

pred prevádzkou, zabraňujú vstupu do prevádzky vo výmenníkovej stanici na danej 

adrese. Prípadne možnosť osadenia dopravného značenia alebo namaľovania žltých 

čiar na zamedzenie parkovania. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Odporúčajú v danej situácií zavolať hliadky MsP. 

 

2.) Keblúšková Gabriela, Ľ. Ondrejova, Prievidza - žiadosť o presunutie smetných 

nádob pri kruhovom objazde na jednosmerkách na Ul. Ľ. Ondrejova (v blízkosti 

kvetinárstva Mariana), neprehľadná situácia, chodcov nie je možné vidieť pred 

vstupom na vozovku, vznikajú nebezpečné situácie predovšetkým pre deti 

prechádzajúce do školy. 

-žiada o častejšiu kontrolu a meranie rýchlosti áut na jednosmerkách na Ul. Ľ. 

Ondrejova 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Trvajú na premiestnení smetných nádob aj za cenu zabratia parkovacích miest. 

Žiadajú osloviť štátnu políciu na meranie rýchlosti v danom úseku. 

 

3.) Filip Znamenák (spol. DELTA GROUP s.r.o.) – priblížil poslancom zámer prenájmu 

pozemku par.č.  3976/14 za účelom výstavby kontajnerového Street Food Bistra 

(parkovacia plocha vedľa KINEKUSu). Hovoril o možnej spolupráci s komunitou 

skaterov z blízkeho skate parku.  

Poslanec Bucák upozornil na využívanie plochy na parkovanie počas podujatí 

v športovej hale. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Nesúhlasia s prenájmom pozemku: 

Hlasovanie (ZA: Hajšelová, Gigac/ PROTI: 0 ZDRŽAL: Babiaková, Drábiková, 

Bucák) 

 

4.) Robert Siska, Rad L.N. Tolstého 711 – emailová žiadosť o určenie vhodnej lokality 

na výsadbu stromov zakúpených bytovým domom za účelom vytvorenia tieňa 
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v letných mesiacoch a premiestnenie smetnej rekreačnej nádoby do vnútrobloku. 

(detail požiadaviek  - príloha č.1) 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s danými návrhmi. 

 

5.) Mesto Prievidza, odd. ŽP – žiadosť o odsúhlasenie termínov jesenného zberu 

odpadov a rozmiestnenie VOK. 

Poslanec Gigac navrhol zavedenie systému ako vo VVO4 – správcovia bytového 

domu si objednajú VOK v prípade potreby, resp. organizovania brigády. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s predloženými termínmi odd. ŽP. 

Hlasovanie: ZA: Hajšelová, Babiaková, Drábiková, Bucák / PROTI: 0 ZDRŽAL: 

Gigac) 

 

6.) Poslanec Gigac – predniesol žiadosť Ing. Bugára o vyriešenie situácie s prístavbou Q 

Pub , Rad L. Tolstého. Na základe uznesenia Mestskej rady bola uložená úhrada 200 

EUR mesačne. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Žiadajú právnu kanceláriu o stanovisko na základe čoho je určená daná suma.  

Právne stanovisko k súčasnej situácií s prístavbou Q Pubu (určenie prístavba/terasa, 

výška poplatkov) z akého dôvodu nie je umožnený prenájom resp. kúpa napreik 

opakovaným žiadostiam Ing. Bugára.  

 

7.) Poslanec Gigac – návrh na zakúpenie 3D svetelných vianočných dekorácií do 

revitalizovaného vnútrobloku z operatívnej potreby VVO. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Preveriť nákup a osadenie s p. Fábikom z TSMPD. 

 

8.) Poslanec Gigac – návrh na odstránenie provizórneho štrkového chodníka (obrubníkov) 

cez vnútroblok Ul. ľ. Ondrejova a Bukovčana. Zároveň žiada s odstrániť výtlky na 

chodníku v uvedenom vnútrobloku. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s daným návrhom. 

 

K bodu č. 3 

JUDr. Petra Hajšelová, predsedníčka VVO č. III. poďakovala všetkým prítomným a ukončila 

zasadnutie.  

 

 

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

                                       JUDr. Petra Hajšelová 

                            Predsedníčka VVO Zapotôčky Nové mesto 

 

 

 

Zapísala:  Diana Šurkalová Dušeková 

 

Príloha č.1 – emailová komunikácia – požiadavky p. Siska 
 


