
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU VOLEBNÉHO OBVODU č. 3 

ZAPOTÔČKY A NOVÉ MESTO  
 

Dátum konania: 06.02.2020 

Čas rokovania: od 17.00 I do 19.00 

Prítomní členovia VVO: JUDr. Petra Hajšelová - predsedníčka, Mgr. Libor Mokrý - podpredseda a 

zapisovateľ, Ing. Branislav Bucák, MDDr. Veronika Drábiková, Branislav Gigac 

Ospravedlnení členovia VVO: Mgr. Zuzana Vrecková 

Prítomní obyvatelia: p. Ďurina, p. Konoradský, manželia Mazánikovi, p. Henek 

Ďalší prítomní: p. Jahodník - zástupca MsP Prievidza 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ZNENIE ZÁPISNICE 
 

Predsedníčka VVO, JUDr. Petra Hajšelová, privítala všetkých prítomných a oboznámila poslancov VVO 

s programom zasadnutia. 

I. otvorenie 

II. požiadavky obyvateľov 

III. prerokovanie materiálov 

IV. diskusia 

V. záver 

 

HLASOVANIE O PROGRAME 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac 

 

K BODU II 

 

Pán Ďurina z ulice M. Rázusa upozornil na neodpratávanie lístia na ul. Rázusa pri kotolni - kontaktoval 

aj Technické služby mesta Prievidza, doteraz lístie odpratané nebolo. Rovnako upozornil aj na 

dôležitosť riešenia dopravnej situácie pri OC Korzo, dôležitosť sprísnenia používania pyrotechniky 

alebo predstavil návrh na revitalizáciu povrchu ihriska vo vnútrobloku na ul. Rázusa, Jégeho a 

Šulekova. 

 

NA VEDOMIE - Mestská polícia Prievidza, Technické služby mesta Prievidza, komisia dopravy pri MsZ 

 

Manželia Mazánikovi upozornili na problém parkovania na ul. Krasku - rodinné domy. Bola predĺžená 

žltá čiara, no autá naďalej parkujú. VVO 3 preto prijalo nasledovné uznesenie: 

 

VVO 3 

a) žiada preveriť parkovacie miesta pána Ivana Vaňa na ul. Krasku pri križovatke na ul. Krasku - 

Tolstého - Za depom. 

b) preveriť zásahy Mestskej polície Prievidza na ul. Krasku vo veci nepovoleného parkovania 

c) informovať o výsledkoch obyvateľku na e-mail: jankamazanikova@atlas.sk 

 

Pán Henek, zástupca vlastníkov bytov na ul. Rázusa, priniesol žiadosť spoločenstva o zosílenie hliadok 

mestskej polície v okolí ihriska Žihadielko.  

 

NA VEDOMIE - Mestská polícia 

 

K BODU III 

 

mailto:jankamazanikova@atlas.sk


Žiadosť VIP INVEST - pána Konoradského o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta na Nábrežnej ulici 

v Prievidzi za účelom vybudovania parkovacích miest a vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa. 

Prítomný na zasadnutí VVO bol aj pán Konoradský, ktorý upozornil, že ide najmä o vybudovanie 

parkovacích miest, ktoré pomôžu obyvateľom priľahlej bytovsky.  Poslanci VVO požadujú, aby 

parkovacie miesta, v prípade realizácie, boli sprístupnené verejnosti. Poslanec Branislav Bucák 

upozornil, že by bolo vhodné, aby sa vyjadrili obyvatelia z bytovky a dali súhlasné stanovisko s 

vybudovaním parkovacích miest. Poslanec Gigac a poslankyňa Drábiková reagovali, že obyvatelia 

budú mať právo vyjadriť sa pri stavebnom konaní a vybudovanie parkovacích miest pre ľudí vítajú. 

Pán Konoradský sa vyjadril, že v tejto veci komunikoval so správcom bytovky.  

 

HLASOVANIE O ŽIADOSTIACH SPOLOČNOSTI VIP INVEST 

 

Uznesenie: VVO odporúča schváliť odpredajú podľa účelu, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti s 

pripomienkou, že parkovacie miesta budú sprístupnené verejnosti mimo predajných hodín prevádzky.  

ZA: Mokrý, Drábiková, Gigac PROTI: 0 ZDRŽALI SA: Hajšelová, Bucák  

 

Uznesenie: VVO súhlasí so zriadením vecného bremena 

ZA: Mokrý, Drábiková, Gigac PROTI: 0 ZDRŽALI SA: Hajšelová, Bucák 

__________________________________________________________________________________ 

 

Výbor prerokoval žiadosť Reality Capital. V tejto veci prijal VVO nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie: VVO žiada o stanovisko hlavnú architektku a ODI 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť spoločnosti SroBiznis. Výbor v tejto veci prijal nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie: VVO súhlasí postupovať podľa vyjadrenia hlavnej architektky mesta 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť p. Žilku na prevázdkovanie lunaparkových atrakcií - žiadosť o prenájom plochy pri Kinekuse. 

Poslanec Branislav Gigac žiada o prehodnotenie výšky nájmu. Na túto vec upozorňoval už vo februári 

2019. 

 

Uznesenie: VVO súhlasí s prenájmom 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková PROTI: Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť ŽSR na účel zriadenia vecného bremena za účelom zriadenia elektrickej prípojky. 

 

Uznesenie: VVO súhlasí so zriadením vecného bremena 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť p. Škorupovej o prenájom parkovacieho miesta. 

 

Uznesenie: VVO súhlasí s prenájmom v zmysle stanovisko Komisie starostlivosti o obyvateľa pri MsZ 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť EPMtrade o technickú zmenu trasovania. 



 

Uznesenie: VVO strvá na uložení inžinierskych sietí pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej 

komunikácie na ul. Jašíka. 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Drábiková, Gigac  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť Petrostav sk s.r.o o vypustenie realizácie pretlaku popod miestnu komunikáciu. Poslanec 

Gigac uviedol, že ide podľa referátu architektky mesta o jedinú možnosť. 

 

Uznesenie: VVO nesúhlasí s vypustením. 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák ZDRŽAL SA: Gigac 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Žiadosť TSMPD o určenie názvov detských ihrísk. 

 

Uznesenie: VVO žiada TSMPD predložiť návrhy názvov detských ihrísk na sídlisku Zapotôčky a Nové 

mesto. 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Gigac  

 

K BODU IV 
 

● VVO žiada o pridelenie zapisovateľky 

● žiada o zaslanie materiálov z MsÚ najneskôr do 3 pracovných dní pred konaním zasadnutia 

VVO 

 

Poslanec Gigac dal návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1000 eur na realizáciu 

podujatia Fašiangy na sídlisku, ktoré bude pre širokú verejnosť.  Finančné prostriedky budú použité 

na občerstvenie, ozvučenie, výzdobu, divadelné predstavenie, propagáciu a tlač plagátov. 

 

Uznesenie: VVO vyčleňuje zo svojej operatívy 1000 eur na realizáciu podujatia Fašiangy na sídlisku 

ZA: Hajšelová, Mokrý, Bucák, Gigac  

 

K BODU V 
 

Predsedníčka VVO, JUDr. Petra Hajšelová, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Petra Hajšelová 

            predsedníčka VVO 

 

 

 

 Zapísal:  Mgr.Libor Mokrý 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia č. VVO  III 

 

zo dňa  6. 2. 2020 

 

od 17.00 h do 19. 00 h 

 

 

 

 

Meno, priezvisko     Podpis 

 

 

JUDr. Petra Hajšelová     ........................................................ 

 

Mgr. Libor Mokrý     ........................................................ 

 

Branislav Gigac      ........................................................ 

 

Ing. Branislav Bucák     ........................................................ 

 

Mgr. Zuzana Vrecková     ........................................................ 

 

MDDr. Veronika Drábiková    ......................................................... 

  

 

 

Ďalej prítomní: ................................................................................................................................ 


