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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 16.5.2019 

v čase 17:00-20:00 h. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Finančné prostriedky 30€ 

3. Finančné prostriedky 60€ 

4. Úloha z MsR zo dňa 6.5.2019 

5. Záver zasadnutia 

 

 

K bodom programu: 

K bodu č. 1 

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

volebného obvodu č. VII. Hradec. 

K bodu č. 2 

Členovia VVO č. 7 žiada vybrať finančné prostriedky na akciu Deň detí a to vo výške 100€ 

na balíčky pre deti a občerstvenie na deň 1.6.2019.  

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 žiada vybrať finančné prostriedky na akciu Letný slnovrat a to vo výške 

100€ na občerstvenie, potraviny na guláš, misky na deň 8.6.2019.  

K bodu č. 4 

Úloha z MsR zo dňa 6.5.2019 o vyjadrenie pána poslanca Františka Kršku a výbor, aby 

spresnili dôvody súhlasného stanoviska VVO. Primátorka mesta žiadosť z rokovania MsR 

stiahla žiadosti Ing. Martiny Kubíkovej a Róberta Ficela o kúpu pozemku v k.ú. Hradec, 

parcela Ekn č. 849 v rozsahu výmery 30m2 a Ľubomír Šovčík a manželka o kúpu pozemku 

v k.ú. Hradec, parcela Ekn č. 849 v rozsahu výmery 35m2. 

- Členovia VVO č. 7 – žiadajú právnu kanceláriu, aby písomne oslovila žiadateľov Ing. 

Martinu Kubíkovú, Róberta Ficela a Ľubomíra Šovčíka a manželku, aby ku svojej 

žiadosti doplnili písomne súhlasné stanoviská všetkých vlastníkov protiľahlých 

nehnuteľností.   

- Členovia VVO č. 7 – žiadajú útvar architekta mesta aby sa vyjadrili ohľadom územia 

v k.ú. Hradec ako celok na parcele registra CKN 463/1, v akom stave je toto územie, 

čo sa týka výstavby v zmysle územného plánu.  

K bodu č. 5 

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

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová .................................................................... 

                   František Krško 

         predseda VVO č. 7. Hradec 


