
Zápisnica zo zasadnutia výboru volebného obvodu č. III - Zapotôčky a Nové mesto, 
konaného 06.06.2019 v zasadačke výboru na Šulekovej ulici v Prievidzi od 17.00 hod. 

 
 

 
Prítomní členovia výboru: 
JUDr.  Petra Hajšelová  - predsedníčka Mgr. Libor Mokrý - podpredseda 
Branislav Gigac - člen a zapisovateľ Ing. Branislav Bucák  - člen 
MDDr. Veronika Drábiková - členka Mgr. Zuzana Vrecková - členka

 
Ostatní prítomní: 
Mgr. Ivan Jahodník - zástupca MsP Prievidza 
p. Hudecová, p. Karak a p. Grznár - obyvatelia  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Podnety od obyvateľov 
3. Vyjadrenie VVO č. III. k žiadostiam 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

 
 
K bodu č. 1 
Predsedníčka VVO č. III JUDr. Petra Hajšelová otvorila rokovanie výboru. Vyhotovením           
zápisnice poverila člena výboru, poslanca Branislava Gigaca. Členovia VVO schválili          
uvedený program. 
 
UZNESENIE 
Členovia VVO č. III schvaľujú program riadneho rokovania výboru, konaného 6. júna 2019. 
ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 
 
K bodu č. 2 
Pani Hudecová, obyvateľka Šulekovej ulice, upozornila na dlhotrvajúci problém s          
reštauračným zariadením Valhalla. Poukázala na problém s parkovaním, ktorý sa zväčšuje           
aj vďaka nevytvorenému parkovisku pre zákazníkov reštaurácie.  

- členovia VVO vnímajú dlhodobý problém s reštauráciou Valhalla. Vysporiadanie s ich           
prevádzkovaním je však vecou právneho konania medzi majiteľom podniku a          
mestom Prievidza.  

 
Pán Karak a pán Grznár, obyvatelia Žarnovej ulice, upozornili na problém trasovania            
plánovanej cyklotrasy, ktorá povedie poza ich bytový dom. Zároveň sa tým obmedzí vstup             
do mopedární, ktoré obyvatelia bytového domu využívajú. Nastane podľa nich oveľa väčší            
problém s parkovaním a bezpečnosťou. 



- členovia VVO upozornili, že mopedárne v predmetnom bytovom dome nie sú určené            
na parkovanie áut. Vybudovanie cyklotrasy považujú za krok správny, o tom, ako            
bude cyklotrasa projektovaná nikto však s VVO nehovoril. Podľa poslanca Bucáka o            
tom nebol informovaný VVO ani v minulom volebnom období. 

- členovia VVO už na predchádzajúcom rokovaní vzniesli požiadavku na prepojenie          
existujúceho oploteného parkoviska na Žarnovej ulici s odstavnou plochou,         
ktorá je v blízkosti troch metrov a využíva sa na parkovanie. Autá tak budú na               
nej môcť naďalej parkovať aj v prípade, že chodník už bude pre prejazd automobilov              
uzavretý. 

 
K bodu č. 3 
 

1. Žiadosť Jitky Hejtmánkovej, A. Stodolu 160/8, 971 01 Prievidza o súhlas s nájmom             
pozemku par. CKN č. 5086/1. za účelom zriadenia terasy k zabehnutej prevádzke. 

 
UZNESENIE 
Členovia VVO č. III neodporúčajú schváliť nájom pozemku za účelom zriadenia terasy. 
ZA: 4  PROTI: 2  ZDRŽALO SA: 0 
 

2. Žiadosť o umiestnenie pitnej fontány na oddychovej zóne, ul. Bukovčana.  
- poslankyňa Zuzana Vrecková a poslanec Bucák konštatujú, že umiestnenie fontány          

bolo súčasťou projektu oddychovej zóny, ktorý schválili v minulom volebnom období 
- poslanec Branislav Gigac sa opýtal, či zakúpenie a umiestnenie fontány už bolo            

uhradené alebo výbor bude ešte musieť vyčleniť zo svojej operatívy ďalšie finančné            
prostriedky. Na otázku mu nevedeli odpovedať. 

- poslankyňa Veronika Drábiková nesúhlasí s osadením pitnej fontány. V blízkosti je           
niekoľko podnikov, potravín či zmrzlina, kde sa môžu obyvatelia osviežiť. Podľa nej            
sú momentálne dôležitejšie výdavky, na ktoré by sa poslanci výboru mali zamerať. 

- členovia VVO č. III žiadajú oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ o            
zaslanie všetkých informácií a prípadnej cenovej ponuky k osadeniu pitnej          
fontány. 

 
UZNESENIE 
Členovia VVO č. III nesúhlasia s osadením fontány.  
ZA: 3  PROTI: 3  ZDRŽALO SA: 0 
 
K bodu č. 4  
 
1. Na základe schválenej I. programovej zmeny rozpočtu sú pre VVO č. III vyčlenené             

finančné prostriedky na opravu komunikácií vo výške 12 750 eur. Výboru boli doručené             
dve predpokladané cenové ponuky: 

a) chodník na ul. Rázusa pred zariadením ZpS (170 m2) - 6990 eur, oprava             
asfaltobetónom 

b) chodník na ul. Mišúta pred MŠ (270 m2) - 9150 eur, oprava asfaltobetónom 
- členovia VVO č. III vyjadrujú nespokojnosť nad výrazným znížením finančných          

prostriedkov na opravu komunikácií  



- poslankyne Hajšelová, Drábiková a Vrecková považujú za dôležité zrekonštruovať         
chodník na ul. Mišúta, po ktorom chodia deti do MŠ a zároveň sa na predmetnej ulici                
rekonštruuje cesta  

- poslanci Gigac a Bucák skôr podporujú opravu chodníka na Rázusovej ul. .Súhlasia            
však s opravou chodníka na ul. Mišúta s tým, že sa v prioritizácií v ďalšom období                
bude myslieť aj na mestskú časť Nové mesto.  

 
UZNESENIE 
I. Poslanci VVO č. III berú na vedomie predpokladanú cenovú ponuku dvoch           

vytipovaných opráv chodníkov 
II. Poslanci VVO č. III schvaľujú 

a) ako prioritu opravu chodníka na ul. Mišúta pri MŠ vo výške 9150 eur 
b) zvyšné finančné prostriedky vo výške 3600 eur, vyčleniť na opravu polovice           

chodníka na Rázusovej ul. pred ZpS 
III. Poslanci VVO č. III žiadajú  

a) zapracovať do II. programovej zmeny rozpočtu financie na dokončenie druhej časti           
chodníka na ul. Rázusa pred ZpS  

b) odbor výstavby MsÚ o zaslanie informácií o oprave chodníka na ul. Falešníka            
pred Poštou, ktorá bola schválená členmi VVO č. III vo februári 2019 

ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 
 
2. Členovia VVO sa rozhodli vyčleniť finančné prostriedky na ocenenie úspešných žiakov            
základných škôl pri príležitosti konca školského roku 2018/2019. Ceny budú venované pre            
žiakov ŽS s MŠ na ul. Dobšinského a ZŠ na ul. Šafárika 
 
UZNESENIE: 
Členovia VVO č. III vyčleňujú zo svojej operatívy sumu 300 eur na nákup cien pre žiakov ZŠ                 
s MŠ na ul. Dobšinského a ZŠ na ul. Šafárika, pri príležitosti konca školského roku               
2018/2019. 
ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALO SA: 0 
 
K bodu č. 5 
 
Predsedníčka VVO č. III, poslankyňa Petra Hajšelová poďakovala prítomným za aktívnu           
účasť. Ďalšie riadne rokovanie výboru sa uskutoční  04.07.2019. 
 
 
 
Zapísal: Branislav Gigac   …………………………… 
 
 
Podpísala: JUDr. Petra Hajšelová                                                     …………………………… 
 
 
 
 


