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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len ,,VVO č. VII.,,) 

konaného dňa 10.12.2020 

v čase 17:00-20:00 h. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Požiadavka MsR   

3. Umiestnenie prenosnej lavičky 

4. Záver zasadnutia 

 

K bodom programu: 

K bodu č. 1 

Predseda  VVO  č.  7 František Krško privítal  členov a otvoril zasadnutie Výboru volebného 

obvodu č. 7 Hradec. 

K bodu č. 2 

VVO č. 7 na základe odporúčania MsR k vhodnému uchádzačovi k OVS vyhlásenej mestom 

Prievidza dňa 07.10.2020 na základe uznesenia MsZ č. 272/20 zo dňa 28.09.2020 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Hradec a to a to 

pozemkov parcela registra C KN  č. 339/7, vodná plocha s výmerou 41 m2, parcela registra C 

KN  č. 402/2, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 117 m2 a parcela registra C KN  č. 

413/3, záhrada s výmerou 328 m2, spolu s výmerou 486 m2, nachádzajúcich sa vedľa 

Súhradskej ulice, vedených na liste vlastníctva č. 877, umiestnených v zastavanom území 

obce, za kúpnu cenu minimálne 10,00 €/m2, s účelom v zmysle ÚP mesta, kde najvýhodnejšie 

súťažné návrhy podali: 

1. Tomáš Sadecký, trvalý pobyt Kocúrany 13, Opatovce nad Nitrou, ponuka KC: 

8019,00 €, t.j. 16,50 €/m2, na účel stavby domu, 

2. Mgr. Ivana Bátorová, PhD., trvalý pobyt Súhradská 227/4, Prievidza, ponuka KC: 

8019,00 €, t.j. 16,50 €/m2, na účel stavby rodinného domu. 

VVO č. 7 dáva nasledovné vyjadrenie: 

Po preskúmaní najhodnejších súťažných návrhov VVO č. 7 odporúča mestskej rade, aby 

odporučila primátorke mesta uzavrieť Kúpnu zmluvu s Mgr. Ivana Bátorová, PhD., trvalý 

pobyt Súhradská 227/4, Prievidza, z dôvodu, že Mgr. Ivana Bátorová, PhD. je obyvateľkou 

mestskej časti Hradec, s trvalým pobytom oproti predmetného pozemku a s citovým vzťahom 

k tomuto miestu a ľuďom žijúcim v okolí. 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 žiada TSMPD umiestniť do mestského parku prenosnú plastovú lavičku 

na pódium.   

K bodu č. 4 

František Krško, predseda VVO č. 7, poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.  

HLASOVANIE:  

Prítomní:      3             Za:      3          Proti:  0          Zdržal sa:       0 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová 

.................................................................... 

                   František Krško 

         predseda VVO č. 7. Hradec 


