
1 

 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len ,,VVO č. 7,,) 

konaného dňa 12.12.2016 

v čase 17:00-20:00 h. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie  zasadnutia 

2. Vyhodnotenie roka 2019 

3. Žiadosť Bc. Jozefa Briatka o vyjadrenie k zmene trasovania  

4. Plánovanie pingpongového turnaja 

5. Stanovenie termínov zasadnutí VVO č.7 na rok 2020 

6. Záver 

K bodom programu: 

K bodu č. 1 

Predseda  VVO  č.7  František Krško privítal  členov a otvoril zasadnutie Výboru volebného obvodu 

Hradec. 

 

K bodu č. 2 

Členovia VVO č.7 vyhodnotili všetky akcie z roku 2019, skompletizovali fotografie a pripravili 

nástenku vo vývesnej tabuli na námestí v Hradci a kultúrnom dome. 

 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č.7, riešili žiadosť o zmenu trasovania Bc. Jozefa Briatka, trvalý pobyt  Pod 

Hrádkom 54, Prievidza, ktorý má s Mestom Prievidza uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení č. 943/2017/12, kde Mesto Prievidza ako budúci povinný z vecného bremena je 

vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Hradec, ako: - parcela registra E KN č. 1069/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 748 m2 , zapísanom na LV 877, - parcela registra C 

KN č. 623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 333 m2 , zapísanom na LV 1 a Bc. Jozef 

Briatka ako budúci oprávnený z vecného bremena je vlastníkom pozemkov v k. ú. Hradec, 

zapísaných na LV 1094 ako: - parcela registra C KN č. 624/4, orná pôda s výmerou 1861 m2 , 

- parcela registra C KN č. 623/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 39 m2.  

Na základe Geometrického plánu č. 170/2017, ktorý vyhotovil dňa 24.07.2017 Patricius Sova 

– GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Prievidzi overený dňa 27.07.2017 pod č. 772/2017 Ing. Katarínou 

Strapatou, malo dôjsť k odčleneniu pozemku v k. ú. Hradec: - parcela registra C KN č. 623/5, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2 , z pôvodných pozemkov parcela registra C 

KN č. 623/8 a parcela registra E KN č. 1069/1. 

Pred realizáciou vodovodnej prípojky som si všetky siete dal vytýčiť v teréne, kde 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. mi určila nový bod napojenia, aby pri budovaní 

mojej vodovodnej prípojky podľa predloženého schváleného trasovania neboli poškodené 

vodovodné zariadenia, nakoľko sa v tomto trasovaní nachádza verejný vodovod, ktorý končí 

hydrantom a domovými prípojkami. V  súlade s novým bodom napojenia na vodu, som 

zrealizoval napojenie aj na plyn a elektriku,  a to z dôvodu, aby som čo najmenej zasiahol do 

pozemku cesty.  

Členovia VVO č.7 sa oboznámili s príslušnými dokumentmi ako aj obhliadkou na mieste 

samom. Vybudované prípojky sa nachádzajú na komunikácii vybudovanej spevnením 

a zhutnením zeminy na náklady jednotlivých obyvateľov predmetnej lokality. Po vybudovaní 

prípojok bola komunikácia uvedená do pôvodného stavu. VVO č. 7 nemá žiadne výhrady 

k zmenu trasovania.  
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K bodu č. 4 

Členovia VVO č.7, organizujú dňa 28.12.2019 pingpongový turnaj v KD v Hradci, kde budú súťažiaci 

rozdelení do skupín a to žiaci, muži a dôchodcovia. VVO č. 7. 

K bodu č. 5 

Členovia VVO č.7, si stanovili termíny zasadnutí VVO č. 7 na rok 2020, tak, aby  materiály doručené 

právnou kanceláriou mohli byť prerokované pred zasadnutím komisií MsZ. 

 

TERMÍNY:  

2. január 2020 /1. štvrtok/ 

6. február 2020 /1. štvrtok/ 

5. marec 2020 /1. štvrtok/ 

2. apríl 2020 /1. štvrtok/ 

7. máj 2020 /1. štvrtok/ 

4. jún 2020 /1. štvrtok/  

2. júl 2020 /1. štvrtok/ 

6. august 2020 /1. štvrtok/ 

3. september 2020 /1. štvrtok/ 

1. október 2020 /1. štvrtok/ 

5. november 2020 /1. štvrtok/ 

3. december 2020 /1. štvrtok/ 

 

Zasadnutie VVO č. 7 bude: „1.“ štvrtok v mesiaci, a to o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Hradci. 

K bodu č. 4 

František Krško, predseda VVO č. V7, poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.  

 

HLASOVANIE:  

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

 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová 

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

                   František Krško 

         predseda VVO č. VII. Hradec 


