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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 5.8.2021 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1.   Otvorenie, privítanie 

2.   Vyjadrenie k žiadostiam  

3.   Záver 

K bodu č. 1 

Podpredseda  VVO  č.  III.  Libor Mokrý privítal  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.) Lukáš Gežík, Ivan Gežík, obaja trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka- 

Žiadosť o kúpu pozemku k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN 

č. 4990/1, ostatná plocha, v rozsahu výmery 27 m2,za účelom nadstavby a prístavby k 

objektu 3GFITNESS CLUB súpisné číslo1921 (objekt je vo vlastníctve žiadateľov). 

Žiadatelia priložili aj architektonickú štúdiu k návrhu. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s predajom pozemku. 

(hlasovanie: ZA: Mokrý, Gigac, Drábiková, Bucák, Babiaková) 

 

2.) Marián Švejda – SPEKTRUM, Urbánková 29/5, Prievidza  - žiadosť o zriadenie 

vecného bremena – právo uloženia IS – plynová prípojka – Bpjnická cesta parc. č. 

3860/1.. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia so zriadením vecného bremena za podmienok dané útvarom architektky 

mesta. 

(hlasovanie: ZA: Mokrý, Drábiková, Bucák, Babiaková ZDŘZ: Gigac,) 

 

3.) Mesto Prievidza, odd. výstavby a ŽP  - plán zberu odpadov  - jeseň 2021 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Berú na vedomie. 

4.) Mesto Prievidza, odd. výstavby a ŽP  - Žiadosť o vypustenie podmienky realizácie 

pretlaku popod MK pri realizácii stavby 11008 – Prievidza – Ul. Átriová  - Rozšírenie 

NNK 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Berú na vedomie a súhlasia s návrhom zmeny uznesenia. 

 

5.) Poslanec Gigac – predniesol požiadavky: 

-opraviť prepadnutý chodník/kanál na Ul. Šafárika pred ZŠ 

-presvetliť a odstrániť nálety a zeleň, na Ul. Rad *Tolstého – medzi Slovnaftom 

a nadchodom – zdržiavanie neprispôsobivých obyvateľov, opakovane vznikajú 

skládky,  
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-vyzvať vlastníka hrdzavého oplotenia na Nábrežnej ul. pri splave ú pravdepodobne 

vodohospodárky podnik, nebezpečné aj pre užívateľov novej cyklotrasy. 

- vyzvať p. Hrušku, resp. vlastníka stánkov pred COOP Jednota na Ul. Ondrejova 

o opravu terasu, je v dezolátnom stave nebezpečná nielen pre užívateľov ale aj 

okoloidúcich 

 
- osadiť zrkadlo smerom z ulice Palárika na ulicu Šafárika 

- žiada vysvetlenie prečo sa neodstraňujú vianočné ozdoby zo stromčeka, ničia sa, 

rovnako je poškodený aj vypínač na spustenie osvetlenia na stromčeku, ktorý bol 

zakúpený z operatívnej potreby VVO. 

-zrepasovať prekážky v SKATEPARKu 

-osadiť siete na futbalových bránkach vo vnútrobloku na Ul. Bukovčana a Žarnova 

- diskusia k pomoci likvidovania použitých ihiel prostredníctvom hliadky MsP, 

prísľúbený článok na propagáciu od MsP 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prednesenými požiadavkami. 

6.) Poslanec Mokrý – predniesol požiadavky 

-vyznačiť farebne okraje ostrovčekov pred Dráčikom na Nábrežnej ulici 

- obnoviť vyblednutý priechod pre chodcov pred Dráčikom na Nábrežnej ulici 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prednesenými požiadavkami. 

7.) Poslankyňa Drábiková: 

-žiada vyčistiťúumyť kontajnery na KO na Ul. Žarnova – zanesené od pelu, lepkavé. 

Žiada lepšie čistenieú upratanie odpadu pri vývoze KO. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prednesenými požiadavkami. 

K bodu č. 3 

Libor Mokrý podpredseda VVO č. III. poďakoval všetkým prítomným a ukončila zasadnutie.  

 

 

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

                                       Libor Mokrý 

                            podpredseda VVO Zapotôčky Nové mesto 

 

 

 

Zapísala:  Diana Šurkalová Dušeková 

 
 


