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Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.) 
Zapotôčky – Nové mesto 

konaného online dňa 11.4. 2022 
 

Prítomní: Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová od 17:00 – 18:00 

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. Mária Ďurtová – MIRIA, miesto podnikania: Prievidza, Veľkonecpalská 925/79 
IČO: 34 637 494 
adresa nehnuteľnosti: k. ú. Prievidza, pozemok parcela CKN č. 5066/1, ostatná 
plocha s výmerou 5210 m2, evidovaný na LV č. 1, nachádzajúci sa na Ulici I. 
Bukovčana. 
Žiadosť o nájom časti mestského pozemku, parc. reg. CKN č. 5066/1 v rozsahu 
výmery 25 m2, ktorý sa nachádza pred prevádzkou žiadateľky, za účelom 
vybudovania novej zelenej letnej terasy a bezpečnostnej zábrany za chodníkom pred 
prevádzkou „U kmotra“. Ide o jednoduchú ľahko zmontovateľnú terasu pozostávajúcu 
z pódia, bezpečnostného zábradlia so zeleňou a zelene vysadenej v kvetináčoch. 
Terasa nebude zastrešená, okrem kvetináčov, budú na nej stoly, stoličky a slnečníky. 
Okrem účelu sedenia bude terasa spĺňať aj bezpečnostný charakter, keďže aj 
nedávno došlo k pádu človeka z daného pozemku na automobily parkujúce pod ním. 
Žiadateľka má s mestom uzatvorenú NZ č. 17/19 zo 04.07.2019, predmetom ktorej je 
nájom časti pozemku p. č. 5066/1 vo výmere 10 m2 za účelom zriadenia vonkajšej 
terasy k prevádzke „U kmotra“, nachádzajúcej sa na chodníku pred prevádzkou 
žiadateľky. 
 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia s prenájmom. 
Hlasovanie: za: 4 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová)/ proti: 0 zdržal sa:0 
 

2. Tatiana Přibyl MariMad, Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, adresa 
nehnuteľnosti: k. ú. Prievidza, P. J. Šafárika parc. reg. CKN č. 5036/1 – zastavaná 
plocha a nádvorie, s výmerou 50993 m2, evidovaná na LV č. 1 
Opakovaná žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatej nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza, časti pozemku na ul. P. J. Šafárika parcely CKN č. 5036/1 vo 
výmere 36 m2, z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu k nemu, na účel 
umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu. 
 
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Nesúhlasia so zmenou účelom využitia prenajatej nehnuteľnosti. 
Hlasovanie: za: 0 / proti: 0 zdržal sa:4 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová ) 
 

3. Eva Tkáčová, J. Roháča 906/5, Prievidza  - žiadosť o vyhradenie parkovacieho 
miesta pre ZŤP. 
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
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Žiadajú o zdôvodnenie rozhodnutia Komisie starostlivosti o obyvateľov a opätovné 
prerokovanie. 
 

4. Poslanci VVO žiadajú zachovať pobočku mestskej knižnice M. Mišíka v priestoroch ZŠ 
Dobšinského. 
Hlasovanie: za: 3 (Drábiková, Gigac, Hajšelová)/ proti: 0 zdržal sa:1 (Bucák) 
 

5. Poslanci žiadajú vykonanie štátneho stavebného dohľadu na stánkoch pred 
prevádzkou COOP Jednotou na Ul. Ľ. Ondrejova – zlý stav, možnosť zranenia 
obyvateľov, či sú v súlade so SP. 
Hlasovanie: za: 3 (Drábiková, Gigac, Hajšelová)/ proti: 0 zdržal sa:1 (Bucák) 
 

6. Poslanci žiadajú opraviť oplotenia na centrálnych detských ihriskách vo volebnom 
obvode č. 3, a zároveň vykonať revíziu a opravu hracích prvkov na ihriskách 
a skateparku. 
Hlasovanie: za: 4 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová)/ proti: 0 zdržal sa:0 
 

7. Poslanec Gigac žiada informáciu o stave: 
- obstarávania prekážok do výbehu pre psov na Nábrežnej ulici a termín ich 
osadenia 
 - stav projektu budovania parkovacích miest na Fándlyho ulici a stav prác ciest 
určených na opravu a rekonštrukciu vo VVO3 
- žiada vyzvať COOP jednotu na osadenie smetného koša na parkovacie lístky 
v blízkosti parkovacej rampy. 
 

8. Vladimír Vetrák, M. Rázusa – žiadosť o výmenu poškodených dosiek na lavičkách 
pred vchodmi č. 38 a 46. 

 

 
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 
 
 
 


