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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 12.9.2019 

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

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 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.) STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. (v zastúpení PETROSTAV), 

Štefanov nad Oravou 132. 027 44 Tvrdošín  – Žiadosť o súhlas s návrhom 

trasovania energetických IS k investičnému zámeru 11738 – Prievidza- Za depom – 

montáž VN rozvádzača 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Žiadajú posunúť skrinku rozvádzača ďalej od komunikácie smerom ku garážam.  
Hlasovanie: za: 4/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

2.) FER-MAN SK, s.r.o., Štefana Závodníka 497/27, 97101 Prievidza - Žiadosť 

o zriadenie vecného bremena  prípojky IS k novostavbe polyfunkčnému objektu na 

Mliekarenskej ulici. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

 Súhlasia so zriadením vecného bremena. 
Hlasovanie: za: 4/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

3.) Ing. Jana Vidová, Kúty 1682/39, Bojnice - Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

prípojky IS k novostavbe polyfunkčnému objektu na Mliekarenskej ulici. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia so zriadením vecného bremena. 

Hlasovanie: za: 4/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

4.) Alexander Ivaška, J.M. Hurbana 828/5, 97101 Prievidza - Žiadosť o vyhradenie 

parkovacieho miesta.  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

 Súhlasia s pridelením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie: za: 4/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

5.) Alena Suchánová, J. Fándlyho 749/17, 97101 Prievidza - Žiadosť o vyhradenie 

parkovacieho miesta.  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
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 Súhlasia s pridelením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie: za: 4/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

6.) Ing. Nikmonová, odd. výstavby MsÚ Prievidza  

- informovala poslancov o riešení veci s pánom Karakom, ktorý mal námietky voči 

trasovaniu cyklotrasy a ďalšie informácie o štádiu realizácie projektu 

- informovala o prepojení parkovacích plôch na Ul. Žarnova 

-  informoval poslancov o predkladaní požiadaviek do rozpočtu na nasledujúci rok 

- informovala o predpokladanom ukončení projektu revitalizácie vnútrobloku na Ul. Ľ. 

Ondrejova 

 

 

7.) Jaroslav Konoradský a Ing. Žiaková  – boli predstaviť opakovanú žiadosť 

o prístavbu a odkúpenie časti mestského pozemku na prístupovu cestu 

k polyfunkčnému objektu na Nábrežnej ulici. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Trvajú na súhlase s podmienkou doloženia súhlasu nadpolovičnej väčšiny obyvateľov 

priľahlého bytového domu. 

  Hlasovanie: za: 4 / proti: 0/ zdržal sa:0 

 

8.) Členovia VVO  - žiadajú preveriť dopravnú značku, či je schválená pred objektom p. 

Konoradského (sedačky) na Nábrežnej ulici- malo by tam byť len vyhradené 

parkovanie pre zákazníkov počas otváracích hodín, nie ŠPZ majiteľa na vyhradené 

parkovanie.  

 

9.) Členovia VVO  - žiadajú osadiť lavičku do skateparku a do vnútrobloku ulíc 

Urbánková, Šafárika, Roháča pri pieskovisko . 

 

 

10.) Členovia VVO  - žiadajú osadiť kôš na psie exkrementy vo vnútrobloku kde sa 

nachádza ihrisko Žihadielko pretože tam často venčia psov  
 

 

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 12.9.2019 

 
 


