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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 1.8.2019 

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

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 otvoril 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.) Petrostav SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín – Žiadosť 

o prehodnotenie podmienky – Uloženie inžinierskych sieti pretlakom k stavbe č. 11008 

– Prievidza – Átriová – Rozšírenie NNK   

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Nesúhlasia so zmenou podmienky. Žiadajú uloženie inžinierskych sieti pretlakom.  
Hlasovanie: za: 0/ proti: 6/ zdržal sa:0 

 

 

2.) Milan Krištof, Ľ. Ondrejova 18/2, 97101 Prievidza - Žiadosť o vyhradenie 

parkovacieho miesta.  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

 Nesúhlasia s pridelením parkovacieho miesta. 
Hlasovanie: za: 0 / proti: 6/ zdržal sa:0 

 

3.) Obyvateľ p. Zelenický, Ľ Ondrejova 38/8  

- Žiadosť o zmenu parkovania vo vnútrobloku – aby sa neparkovalo v strede spevnenej 

plochy (bývalého basketbalového ihriska), žiada o vyznačenie čiar – poskytol aj návrh 

vizualizácie, ktorá je v prílohe. 

- Žiadosť o riešenie upchatých kanalizačných vpustí pri vchode č. 38 (skontrolovať 

z oboch strán) 

-  Obyvateľ pri oboch podnetoch vyžaduje písomnú odpoveď 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

 Súhlasia s požiadavkami. 

4.) Poslanec VVO p. Gigac – predstavil zástupcov skaterov, ktorí sa zúčastnili na  

- Žiadajú doplnenie jazdeckých prvkov v skateparku - väčších prekážok  

-  Doplnenie lavičiek, osadenie bezpečnostného kamerového systému      

 Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

 Vyzvali k predloženiu konkrétnych návrhov prekážok následne sa môže rokovať 

o zaradení do rozpočtu rozšírenie skateparku o navrhované prekážky. 
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5.) Obyvateľ p. Karak, Žarnova 24/10, 971 01 Prievidza -  Sťažnosť s podpismi proti 

trasovaniu cyklotrasy. Obyvateľ dožaduje meno osoby poverenej vypracovaním 

projektu.1  

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Navrhli v danej veci prizvať na septembrové zasadnutie p. Nikmonovú. 

 

6.) Rozmiestnenie a termíny zberu komunálnych odpadov na území VO č. 3 – Termín 

zberu veľkoobjemových kontajnerov a biologicky rozložiteľného odpadu, Jeseň 2019.  

- Termíny zberu triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok 

na rok 2019. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasia s navrhovaným rozmiestnením  
Hlasovanie: za: 6 / proti: 0/ zdržal sa:0 

 

 

7.) Poslanci VVO – Súhlasia so zavedením systému regulovaného parkovania na 

sídliskách VVO3 , súčasťou prípravnej fázy budú aj verejné stretnutia s obyvateľmi. 
  Hlasovanie: za: 6 / proti: 0/ zdržal sa:0 

 

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 

 

Príloha č.1 – Požiadavky od obyvateľov a členov VVO za VVO č. 3, zo dňa 1.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 v kancelárii č. 104 bol informovaný, že sa dá cyklotrasa prerobiť na šírku cesty aby ju mohli 

využívať automobily 
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Príloha parkovanie p- Zelnický:  

 

 
 
 


