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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 09.12.2021 

v čase 17:00-20:00 h. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Žiadosť Igora Čičmanca a Moniky Čičmancovej o zriadenie VB 

3. Žiadosť Daniela Vidu o odkúpenie pozemku  

4. Vyčleniť 450 Eur na zakúpenie tovaru na budúcoročné brigády a záhradkárskych potrieb 

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 

VVO č. 7 prijali žiadosť od PK mesta o vyjadrenie sa k žiadosti Igora Čičmanca a Moniky 

Čičmancovej, Pavlovská 358/26, Prievidza o zriadenie o zriadenie vecného bremena, na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec - parc. registra C KN č. 464/19, 464/26, 542/4, 

542/17 (Pavlovská ulica) – právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu 

a elektriky k novostavbe rodinného domu.  

Rozsah vecného bremena podľa doloženej pracovnej verzie GP je 17 m2. 

VVO č. 7 súhlasí so zriadením vecného bremena.  

 

K bodu č. 3 

VVO č. 7 prijali žiadosť od PK mesta žiadosť Daniela Vida, Lesná 714/41 Prievidza o kúpu 

pozemku, parcela registra EKN č. 242/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 231 m2. 

VVO č. 7 nesúhlasí s kúpou, súhlasí pozemok rozparcelovať a predať formou OVS.  

 

K bodu č. 4 

VVO č. 7  žiada vyčleniť 450 Eur na zakúpenie tovaru potrebného pre organizovanie 

budúcoročných brigád, vrecia na smeti, jednorazový riad na guláš, a záhradkárskych potrieb 

trávové semená a okrasné trávové semená, sadeníc a nových stromčekov vysadených na 

verejnom priestranstve pred Kultúrnym domom a v mestskom parku v Hradci. 

 

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 

 

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

                   František Krško 

         predseda VVO č. 7. Hradec 


