
Z Á P I S
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.)

Zapotôčky – Nové mesto
konaného dňa 06. 08. 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.   Otvorenie, privítanie
2.   Prerokovanie žiadostí 
3.   Požiadavky obyvateľov a
4.   Požiadavky poslancov a rôzne 
5. Záver 

bodu č. 1 VVO  č.  III.  Mgr. Libor Mokrý privítal všetkých prítomných  
zasadnutie Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto.

bodu č. 2 rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali nasledovnými 
žiadosťami:

SOFISTIK SK s.r.o., so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava žiada o nájom časti 
parcela registra C KN č. 3978/5, zastavaná plocha a nádvorie v

výmery 10 m2 na účel prevádzkovania pojazdnej gastropredajne s
– podobne počas piatkov a sobôt .

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia s nájmom časti pozemku za účelom prevádzky pojazdnej gastropredajne. 

0 4 ( Bucák, Drábiková, Mokrý, Babiaková / zdržal sa:0

Margaréta Nikmonová, sídlo podnikania Jégeho 875/7, 971 01  Prievidza žiada 
o kúpu časti pozemku C KN č. 5066/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 10 m2

( Šuleková ulica) na účel výstavby murovaného stánku na predaj vajec. Žiadateľka 
v súčasnosti predmetnú časť pozemku využíva na základe NZ č. 35/2014. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia s predajom časti pozemku, odporúčajú naďalej dlhodobý nájom. 

0 4 Bucák, Drábiková, Mokrý, Babiaková) / zdržal sa: 0

Členovia VVO odporúčajú žiadateľke obnovu objektu po dohode a odsúhlasení         

4 ( Bucák, Drábiková, Mokrý, Babiaková)  / proti: 0 / zdržal sa: 0 



DELTA Group s.r.o., so sídlom Bojnická cesta žiada o nájom 
časti pozemku parcela registra C KN č. 3976/4 v rozsahu výmery 1600 m2 na účel 
vybudovania nového objektu reštaurácie s relaxačno – oddychovou zónou s celoročným 
využitím, pričom rozloha samotného objektu je 150 m2

znázornené v situácií, ktorá je súčasťou príloh k žiadosti. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia s nájmom časti pozemku 

0 Bucák, Drábiková, Babiaková, zdržal sa: 1 ( Mokrý) 

K bodu č. 3 rámci tohto bodu sa poslanci zaoberali nasledovnými požiadavkami obyvateľov 

Pán Tomáš Kozák predniesol žiadosť obyvateľov vchodu č. 11 na Jégého ulici, ktorí by 
si chceli vybudovať pred vchodom oddychovú zónu a niť lavič stolík 
na noc by sa sedenie schovávalo) resp. oplotiť sedenie z dôvodu psičkárov. Obyvateľ 

predložil aj súhlas susedov. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Súhlasia pod podmienkou, že predmetný zámer bude odkonzultovaný s

Hlasovanie: za: 4 ( Bucák, Drábiková, Mokrý, Babiaková)  / proti: 0 / zdržal sa: 0 

Emailom zaslaná požiadavka obyvateľky, ktorú predniesla MDDr. Drábiková 
týkajúca sa umiestnenia s aľovača na Ulici I. Krasku a dôvodu, že z bočných ulíc 
vychádza dosť áut ako i

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Poslanci odporúčajú aby sa predmetnou vecou zaoberal príslušný odbor MsÚ následne 
bola požiadavka predložená do dopravnej komisie. 

bodu č. 4  rámci tohto bodu rokovania  poslanci VVO č. III. žiadajú nasledovné 

Pani poslankyňa Ing. Soňa Babiaková žiada o nápravu zvalenej dopravnej značky pri 
lekárni Ruža na ulici Rad L.N. Tolstého. 

Pani poslankyňa Ing. Soňa Babiaková žiada o opravu komunikácií vo vnútrobloku na 
Ulici A. Žarnova.

bodu č. 5 

Podpredseda VVO Mgr. Libor Mokrý poďakoval prítomným za účasť ukončil 

…………… ………….

Mgr. Libor Mokrý 
pod VVO  Zapotôčky – Nové Mesto

zapísala 06. 08. 2020 Ing. Natália Topáková  



e n č n á    l i
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto 

Prievidzi, zo dňa 

Začiatok zasadnutia: 
Ukončenie zasadnutia: 

Príchod:

. Branislav Bucák

MDDr. Veronika Drábiková

ospravedlnený 

JUDr. Petra Hajšelová ospravedlnená 

Libor Mokrý

Ing. Soňa Babiaková 

Ing. Natália Topáková 
apisovateľka

Prítomní: Tomáš Kozák   v.r. 


