
1 

 

Z Á P I S 

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

Zapotôčky – Nové mesto 

konaného dňa 7.10.2021 

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

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.) Oáza pokoja s.r.o., so sídlom Chrenovec 283, Chrenovec – Brusno 972 32, - 

žiadosti o nájom časti pozemku z parcely reg. CKN č. 4990/1 vo výmere 393 m2, čo je 

oplotená časť pozemku, pričom žiadajú : 

a) nájom časti pozemku za účelom umiestnenia terasy – spevnená plocha s výmerou 62 

m2 + nespevnená plocha s výmerou 9 m2 

b) nájom časti pozemku za účelom zriadenia certifikovaného detského ihriska na 

trávnatej ploche s výmerou 325 m2, pričom plánujú investovať do vybudovania ihriska 

cca 20.000 Eur, čo je suma vrátane úpravy plochy  pod detským ihriskom 

 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prenájmom pozemku. 

Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý/ proti: 0 

zdržal sa:0  

 

2.) Dalibor Ondrčka, Nábrežie sv. Cyrila, 315/26, Prievidza – žiadosť o zriadenie 

vecného bremena – prípojka plynovodu k RD– parc.č. 3860/1 – Bojnická cesta 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia so zriadením vecného bremena. 

Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý/ proti: 0 

zdržal sa:0 

3.) P. Ing. Miroslava Kavala, CSc, E. M. Šoltésovej 1/1 , kavalamiro@gmail.com, 

0905513099  - na basketbalovom ihrisku na Ul. Šoltésovej a Bednára sa zdržujú 

mladí, ktorí robia hluk, znečisťujú okolie priľahlých bytových domov, vulgárne 

vyjadrovanie a požívanie alkoholu maloletými, neustále problémy a konflikty 

s majiteľmi bytov, často privolávaná hliadka MsP. 

Žiada pravidelné a rázne kontroly MsP, postupovať aj voči rodičom detí a osadiť 

prevádzkový poriadok ihriska aby sa mohlo zakročiť pri jeho porušení. 

Zástupca MsP vysvetlil, že o problémovej lokalite vedia a pravidelne hliadky MsP 

monitorujú danú oblasť. Je potrebné volať hliadku pri problémovom konaní 

a svedeckou výpoveďou priamo označiť konkrétne osoby aby sa mohlo ďalej 
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postupovať. Spis sa následne odstupuje na sociálnu kuratelu a školu. Resp. volať 

štátnu políciu. Prisľúbil pravidelnú kontrolu hliadkami MsP. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Žiadajú pravidelné kontroly ihriska a okolia hliadkami MsP. 

Žiadajú TSMPD osadiť prevádzkový poriadok k problémovému ihrisku. 

Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý/ proti: 0 

zdržal sa:0 

4.) Poslanec Bc. Branislav Gigac žiada aby mesto vyvolalo rokovanie s majiteľom 

pozemku (parc.č. 5066/4, 5066/2) medzi Šulekovou ulicou a Ul. I. Bukovčana, 

vlastník p. Haviar a pokúsilo sa ho získať späť do majetku mesta, resp. navrhnúť 

jeho zámenu. 

5.) Poslanec Bc. Branislav Gigac + členovia výboru žiadajú rozšírenie parkoviska na 

Fándlyho ulici ( po odstránení unimobunky) 

6.) Členovia VVO žiadajú vyčleniť z operatívnej potreby 1000 EUR a urobiť presun na 

odd. ŽP na zakúpenie koša s dávkovačom sáčkov pre psíčkarov do výbehu pre psov na 

Nábrežnej ulici, resp. aj do iných lokalít  - dizajn a ďlašie lokality po dohode 

s architektkou mesta 

7.) Členovia VVO žiadajú vyčleniť z operatívnej potreby 1500 EUR a urobiť presun na 

odd. ŽP na zakúpenie nových prekážok a odstránenie starých zničených do výbehu pre 

psov na Nábrežnej ulici. 

 

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 

 

 
 


