Zápisnica
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.)
Zapotôčky – Nové mesto
konaného online dňa 3.3.2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
Babiaková, Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Mokrý od 17:00 – 17:30
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.) Richard Haviar, trvalý pobyt Ulica J. Fándlyho 750/13, 971 01 Prievidza , k. ú.
Prievidza, nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, vedené na LV č. 1.
- pozemok parcela registra CKN č. 15, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu výmery
317 m2 podľa priloženej snímky
- pozemok parcela registra CKN č. 11/1, ostatná plocha, v rozsahu výmery 316,43 m2
podľa priloženej snímky
- pozemok parcela registra CKN č. 20/1, ostatná plocha, v rozsahu výmery 2474,25 m2
podľa priloženej snímky,
účel žiadosti: na prenajatých pozemkoch vybuduje na vlastné náklady spevnené plochy –
parkovacie státia a zrekonštruuje časť komunikácií vo vlastníctve mesta Prievidza. Časť
parkovacích miest následne, bezodplatne, odovzdá do majetku mesta.
Širšie vysvetlenie k účelu ako i k jednotlivým pozemkom vyznačených na snímke je
v priloženej žiadosti a dôvodovej správy. Predovšetkým je v dôvodovej správe vysvetlená
farebná legenda k jednotlivým pozemkom v priloženej snímke.
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Súhlasia so zámenou nehnuteľnosti
Hlasovanie: za: 6 ( Bucák, Drábiková, Gigac, Hajšelová, Babiaková, Mokrý)/ proti: 0
zdržal sa:0
2.) MsP Prievidza- informácia adresovaná odd. výstavby o nevhodnom využívaní
chodníka a parkovaní vo vnútro bloku ul Ondrejova, Šafárika a Bukovčana –
parkovanie pred výmenníkovými stanicami.
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Berú správu na vedomie.
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3.) Ing. Erika Vašková, právna kancelária- Na základe novej skutočnosti Vás týmto
žiadam o stanovenie termínu kontroly stánku – prevádzky p. Přibyl a riešenie
sťažností obyvateľov .
p. Tatiana Přibyl MariMad, ktorá na základe NZ č. 12/20 užíva mestský pozemok vo
výmere 36 m2, nachádzajúci sa na Ulici P. J. Šafárika, podala žiadosti o zmenu účelu
nájmu a o udelenie súhlasu s podnájmom pozemku. V súvislosti s riešením týchto
žiadostí bola právnej kancelárii stanovená úloha v spolupráci s VVO 3 vykonať
obhliadku tohto stánku, zabezpečiť spísanie zápisu o jeho prevádzke, či ponúkaný
sortiment spĺňa účel uvedený v zmluve a o sťažnostiach obyvateľov.
Na základe uvedeného sa na Vás obraciam so žiadosťou o stanovenie termínu na
vykonanie kontroly predmetného stánku.
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Je potrebné kontaktovať podpredsedu VVO Mgr. Mokrého na dohodnutie termínu
obhliadky.

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
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