
Zápisnica z hlasovania per rollam výboru volebného obvodu č. III - Zapotôčky a Nové 

mesto 

Hlasujúci členovia výboru: 

JUDr. Petra Hajšelová – predsedníčka 

Ing. Branislav Bucák -člen  

Branislav Gigac - člen  

MDDr. Veronika Drábiková - členka  

Mgr. Libor Mokrý – člen 

Soňa Babiaková - členka 

 
Dĺžka hlasovania: od 3.3.2021 – 8.3.2021 

 
V rámci hlasovania sa členovia VVO č. III. zaoberali žiadosťami: 
 
Právna kancelária: Predmet žiadosti: Na základe rokovaní a pracovných stretnutí 
predkladáme návrh mesta Prievidza a návrh Trenčianskeho samosprávneho kraja na 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.  
Na základe dohody bude finančné  vyrovnanie zámeny zo strany mesta Prievidza predbežne vo 
výške 10 000 €.   
Všetky nehnuteľnosti sú podrobne popísané v priloženej dôvodovej správe. Pod VVO č. 
3 spadajú pozemky vo vlastníctve mesta Prievidza pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú 
v správe TSK – Bojnická cesta 
 
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia so žiadosťou 
Hlasovanie: za: 6 (Hajšelová, Bucák, Gigac, Drábiková, Mokrý, Babiaková) / proti: 0 / zdržal sa: 
0 
 
NÁVRH PREDSEDNÍČKY VVO O VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z 
OPERATÍVNEJ POTREBY VVO : 
 VVO III. vyčleňuje zo svojej operatívy: 

a) 2310,- EUR ( SLOVOM DVETISÍCTRISTODESAŤ EUR ) NA ZAKÚPENIE 
EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA, vrátane ochrannej skrinky a popisu, ktorý bude 
osadený pre širokú verejnosť za účelom ochrany zdravia a života 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Nesúhlasia so žiadosťou 
Hlasovanie: za: 3(Hajšelová, Gigac, Drábiková) / proti: 2 (Mokrý,Babiaková) / zdržal sa: 
1(Bucák) 
 
b) 170,- EUR ( SLOVOM STOSEDEMDESIAT EUR ) NA VYHOTOVENIE A ZAKÚPENIE 10 
VTÁČICH BÚDOK, za účelom ochrany vtáctva na sídlisku Zapotôčky a Nové mesto 
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia so žiadosťou 
Hlasovanie: za: 6 (Hajšelová, Bucák, Gigac, Drábiková, Mokrý, Babiaková) / proti: 0 / zdržal sa: 
0 

 
Zapísal: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková …………………………… 

 
Podpísala: JUDr. Petra Hajšelová …………………………… 


