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Z Á P I S 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.) 

Zapotôčky – Nové mesto 

konaného dňa 3.6.2021 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1.   Otvorenie, privítanie 

2.   Vyjadrenie k žiadostiam  

3.   Záver 

K bodu č. 1 

Predsedníčka  VVO  č.  III.  JUDr. Petra Hajšelová privítala členov a otvorila zasadnutie 

Výboru volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto. 

K bodu č. 2 

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

1.)  Mária Ďurtová – MIRIA, Veľkonecpalská 925/79, Prievidza– Žiadosť o nájom 

časti mestského pozemku parcela CKN 5066/1 v rozsahu výmery 25m2 , ktorý sa 

nachádza pred prevádzkou žiadateľky, za účelom vybudovania novej terasy v zeleni. 

Zasadnutia sa zúčastnil aj syn predkladateľky na objasnenie plánovaného rozšírenia 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s prenájmom s podmienkou zapracovania zelene na konštrukciu terasy. 
Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

2.)  Petrochémia, a.s. , Nábrežná 4 , Prievidza – Žiadosť o zriadenia vecného bremena – 

právo na umiestnenie stavby komunikácie a chodníka – rozšírenie existujúceho 

vjazdu Ul. R. Jašíka, predpokladaný rozsah je 8m2. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia so zriadením vecného bremena. 

Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

3.)  Nora Hricová, Rad L. N. Tolstého 717/7, Prievidza – Žiadosť o zriadenie vecného 

bremena  - právo prejazdu motorvým vozidlom a súhlas s vybudovaním vjazdu ku 

garáži zo zatrávňovačov. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 25 m 2. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Nesúhlasia so zriadením vecného bremena 

Hlasovanie: za: 0/ proti: 5/ zdržal sa:0 

 

4.)  Ing. arch. Miroslav Kontriš , referát pre územné plánovanie MsÚ Prievidza – 

Zástupca PETROSTAVU SK s.r.o iniciuje stretnutie ohľadom vyriešenia tejto 

situácie za účasti projektanta stavby, projektového manažéra SSD so zástupcami 

VVO III a zástupcami mesta (viď email nižšie) s predbežným termínom stretnutia na 

deň 14.6.2021 (pondelok) o 10:00 hod na mieste budúcej stavby trasovania. 

 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
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Berú na vedomie. 

 

5.) Ing. Hammer , odd. výstavby MsÚ – návrh priorít rekonštrukcie chopdníkov vo 

VVO3. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Z navrhovaných lokalít súhlasia iba s lokalitami Ul. M. Razusa pred ZpS na oboch 

stranách a s Ul. Šafárika po Ulicu Bukovčana. 

Nesúhlasia s návrhom v lokalite Ul. Roháča. 

Žiadajú zaradiť do lokality chodník vo vnútrobloku Rad. L. N. Tolstého podľa 

vyznačenia, resp. podľa finančných možností aspoň úsek Tolstého pred vchodmi 

3.5,7. 

 
Hlasovanie: za: 5/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

6.)  Poslankyňa Drábiková – žiada opraviť prepadnutý chodník (dieru) pri kanalizačnom 

poklope na Ul. Žarnova 5 . 

 

7.)  Členovia VVO – žiadajú vyčistiť chodník zo zámkovej dlažby od buriny (postriekať 

nástrekom proti burine) na Ul. M. Rázusa. 

 

8.) Členovia VVO žiadajú informáciu o možnosti doplnenia piktogramu na cyklotrasu 

a častejšie kontroly MsP na cyklotrase. 
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K bodu č. 3 

JUDr. Petra Hajšelová, predsedníčka VVO č. III. poďakovala všetkým prítomným a ukončila 

zasadnutie.  

 

 

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

                                       JUDr. Petra Hajšelová 

                            Predsedníčka VVO Zapotôčky Nové mesto 

 

Zapísala:  Diana Šurkalová Dušeková 

 


