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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 4.3.2021 

v čase 17:00-20:00 h. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Žiadosť PK o zámenu nehnuteľností  

3. Znečisťovanie ovzdušia 

4. Pomoc v distribúcii respirátorov FFP2 do schránok 

5. 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 Žiadosť právnej kancelárie o zámenu nehnuteľností objektov a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Prievidza, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka. 

Účelom zámeny je majetkovoprávne vypriadanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza  

pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú v správe TSK ako i pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý 

je pre mesto nevyužiteľný a je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve TSK a záujem 

využitia nehnuteľností – pozemkov a objektov vo vlastníctve TSK na zabezpečenie potrieb 

plnenia úloh samosprávy mesta Prievidza a verejnoprospešných činností. 

VVO č. 7 súhlasí so zámenou nehnuteľností. 

 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 oznamujú obyvateľom mestskej časti Hradec, že v uplynulých dňoch 

obdržalo viacero podnetov a sťažností na znečisťovanie ovzdušia. Ovzdušie je znečisťované  

spaľovaním nebezpečného odpadu, ako sú plasty, lakované, farbené, impregnované drevo 

a drevotriesky, ktoré obyvatelia Hradca spaľujú vo svojich kotloch.  

Upozorňujeme obyvateľov, že spaľovanie odpadu je  v zmysle zákona číslo 137/2010 Z.z. 

o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. zakázané, nakoľko zo spalín sa uvoľňujú  

nebezpečné toxíny, ktoré sú zdraviu škodlivé. 

Vyzývame obyvateľov , aby upustili od porušovania zákona o ovzduší. 

Zároveň vyzývame  obyvateľov, ak zaregistrujú porušovanie  tohto zákona, aby fotograficky 

alebo videozáznamom zdokumentovali tmavý dym z komínov a mailom osobne oznámili túto 

skutočnosť Mestskému úradu v Prievidzi, oddelenia výstavby a životného prostredia.  

Mestský úrad  následne preverí tento nežiadúci stav a podnikne príslušné právne kroky 

k riešeniu tohto problému. 

 

K bodu č. 4 

Členovia VVO č. 7 pomohli v distribúcii respirátorov pre obyvateľov. 

 

K bodu č. 5 

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

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

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová 

 

 

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

                   František Krško 

         predseda VVO č. 7. Hradec 


