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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 4.10.2019 

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

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 otvorila 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.)  Ing. Nikmonová, odd. výstavby MsÚ Prievidza – Žiadosť o súhlas s návrhom 

vybudovania stanovíšť cyklostojanov v rámci projektu „Bikesharing v meste 

Prievidza“. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia so stanovišťami na bikesharing.  
Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

2.)  Ing. Nikmonová, odd. výstavby MsÚ Prievidza – Žiadosť o doplnenie verejného 

osvetlenia na Ul. M. Mišúta v blízkosti polyfunkčného objektu LUKY. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s doplnením verejného osvetlenia. 

Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

3.)  ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina – Žiadosť o predĺženie doby trvania 

nájomnej zmluvy č. 39/18 za účelom umiestnenia reklamnej stavby na Nábrežnej 

ulici. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Nesúhlasia s predĺžením nájmu. 

Hlasovanie: za: 0/ proti: 5/ zdržal sa:0 

 

4.)  Jitka Hejtmánková, A. Stodolu 160/8, 971 01 Prievidza – Žiadosť o nájom na 

rozšírenie terasy k prevádzke Pub na Ulici J. M. Hurbana 21 za účelom umiestnenia 4 

stolov, lavíc a ozdobných kvetináčov. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Žiadajú doplniť vizualizáciu odsúhlasenú architektom mesta, následne hlasovanie o 

žiadosti. 

Hlasovanie: za: 0/ proti: 0/ zdržal sa:0 
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5.)  Marek Žabka+ zástupcovia komunity skaterov – Žiadosť o rozšírenie skatepark 

s predpokladanou sumou 20 000 €. Doložil aj prílohu s navrhovanými prekážkami a 

približnou cenovou kalkuláciou. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia a navrhujú rekonštrukciu skateparku zaradiť do rozpočtu na nasledujúci 

kalendárny rok. 

Zároveň poslanci pozvali p. Žabku a ostatných na verejné stretnutia s obyvateľmi aj 

na MsZ predniesť návrh. 

Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

6.)  Obyvateľ p. Gatial , Červeňa 10 – Žiadosť o vyasfaltovanie výtlku na chodníku. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s lokálnou opravou na Červeňa 10. 
Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

7.)  Členovia VVO – žiadajú zaradiť opravu komunikácie na parkovisku pred Poštou 6 na 

Mišúta, resp. aspoň lokálne opravy najväčších výtlkov. 

 

8.)  Členovia VVO – žiadajú každý pondelok čistiť skatepark pracovníkmi VPP, ktorí 

vyzbierajú odpadky. 

 

9.)  Ing. Branislav Bucák – informoval o súdnom spore majiteľa podniku VALHALLA 

 

10.) Členovia VVO žiadajú doplniť verejné osvetlenie: 

- do vnútrobloku na Ul. Bukovčana, Šafárika a Ľ: Ondrejova  

-  chodník medzi ZŠ Dobšinského a ZPS Okála (kde je pomaľovaná výmenníková 

stanica, smerom k Nábrežnej) 

 

11.) Členovia VVO – žiadajú vymalovať triedy na MŠ MiŠuta kde sa menili okná 

a osadiť kryty na radiátory.  

 

12.) Členovia VVO – súhlasia s vyčlennením z operatívnej potreby VVO3: 

 - 700 EUR na výzdobu vianočného stromčeka vo VVO 3  - žiadajú zaslať ponuku 

výzdoby 

- 1000 EUR na podujatie MIkuláš na Zapotôčkoch 

 

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 

 

Príloha č.1 – Požiadavky od obyvateľov a členov VVO za VVO č. 3, zo dňa 4.10.2019 

Príloha č. 2: návrh prekážok do skateparku + rozpočet 


