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Zápisnica 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len „VVO č. VII.“) 
konaného dňa 09.06.2022 

v čase 17:00-20:00 h. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Vyčistenie vpustí a kanálov na Lesnej ulici a Družstevnej ulici 

3. Žiadosť Blažeja Krška a manželky Boženy Krškovej o kúpu pozemku 

4. Žiadosť Petra Dobrotku a manželky Andrei Dobrotkovej o kúpu pozemku 

5. Záver zasadnutia 

 

K bodom programu: 

K bodu č. 1 

Predseda VVO č. VII. František Krško privítal členov a otvoril zasadnutie Výboru 

volebného obvodu č. VII. Hradec. 

 

K bodu č. 2 

Členovia VVO č. 7 žiadajú TSMPD o Vyčistenie vpustí a kanálov na Lesnej 

a Družstevnej ulici. 

 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 prijali z právnej kancelárie mesta žiadosť Blažeja Krška 

a manželky Boženy Krškovej, trvalý pobyt Pod hrádkom 134/3, Prievidza 971 01 o 

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, 

zapísaných na LV č. 877, pozemku parcela registra EKN č. 809/2, ostatná plocha 

a výmere 47 m2 a časť parcely registra EKN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie 

v rozsahu výmery 180 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP za cenu 5 €/m2.  

VVO č. 7 súhlasí s odpredajom pozemku 

 

K bodu č. 4 

Členovia VVO č. 7 prijali z právnej kancelárie mesta žiadosť Petra Dobrotku 

a manželky Andrei Dobrotkovej, trvalý pobyt Prievidzská 235/41, Bojnice o kúpu časti 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Ulici Pod hrádkom v k. ú. Hradec, zapísanej na 

LV č. 877, pozemku parcela registra EKN č. 70, zastavaná plocha a nádvorie 

v rozsahu výmery 50 m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP za cenu 5 €/m2. 

VVO č. 7 súhlasí s odpredajom pozemku 
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K bodu č. 5 

František Krško, predseda VVO č. VII., poďakoval všetkým prítomným a ukončil 

zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová  

 

.................................................................... 
František Krško 

predseda VVO č. 7. Hradec 


