Zápisnica z hlasovania per rollam a online rokovania výboru volebného obvodu č. III
- Zapotôčky a Nové mesto

Hlasujúci členovia výboru:
JUDr. Petra Hajšelová – predsedníčka
Ing. Branislav Bucák -člen
Branislav Gigac - člen
MDDr. Veronika Drábiková - členka
Mgr. Libor Mokrý
Soňa Babiaková
Dĺžka hlasovania: od 3.2.2022 – 7.2.2022

V rámci hlasovania sa členovia VVO č. III. zaoberali žiadosťami:
Žiadosť: Ing. Jána Dobrovodského, bytom Kanianka, Stará cesta, o nájom časti pozemku
parc.č. 5049/9 o výmere 12 m2 pod letnou terasou pred bývalou prevádzkou EVITA na
ul. Hurbana č. 4 v Prievidzi, za účelom rozšírenia letnej terasy pred CHEERS PUB.
Jedná sa o prechod nájmu, nakoľko pôvodná nájomníčka p. Štorcelová vypovedala NZ č.
20/2013 na nájom pozemku parc.č. 5049/9 o výmere 12 m2 a predala svoj podiel v prevádzke
EVITA p. Dobrovodskému.
J.Dobrovodský je vlastníkom susednej prevádzky CHEERS PUB.
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Súhlasia s nájmom pozemku.
Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Hajšelová, Drábiková, Gigac, Mokrý) / proti: 0 zdržal
sa:0
Žiadosť: Tatiana Přibyl MariMad, predmetom ktorej je nájom časti mestského pozemku
parcela registra CKN č. 5036/1 vo výmere 36m2 na ulici P.J. Šafárika na účel
umiestnenia novinového stánku (zasielam v prílohe). Stánok je vo vlastníctve p. Přibyl,
ktorá ho odkúpila od pôvodnej vlastníčky p. Jany Letavayovej.
-

Žiadosť o zmenu účelu nájmu pozemku: p. Přibyl uviedla, že stánok na tomto pozemku
je využívaný na účel predaja potravín a nie ako novinový stánok už od podpisu
nájomnej zmluvy z roku 2020. Keď som skontrolovala pôvodnú žiadosť p. Přibyl
o nájom, bolo v nej uvedené, že žiada pozemok do nájmu za účelom umiestnenia
stánku- nešpecifikovala akého. Predpokladám, že materiály do orgánov ako aj nájomná
zmluva boli v roku 2020 pripravené na novinový stánok z dôvodu, že pôvodný majiteľ
tohto stánku- p. Jana Letavayová ho využívala ako novinový stánok.

-

Žiadosť o vydanie súhlasu s prenajatím predmetu nájmu: v zmysle čl. IV bod 13
nájomnej zmluvy je nájomca oprávnený prenechať nehnuteľnosť do podnájmu tretej
osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Podľa informácií,
ktoré som dodatočne vyžiadala od p. Přibyl má v úmysle prenechať stánok do nájmu
a mestský pozemok do podnájmu p. Lukášovi Dubinovi, ktorý stánok bude naďalej
užívať za účelom predaja potravín.

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Nesúhlasia so žiadosťami.
Hlasovanie: za: 6 (Babiaková Drábiková, Mokrý) / proti: 0 zdržal sa: 3 (Gigac, Hajšelová,

Bucák)
Žiadosť Odd. výstavby MsÚ Prievidza o prerokovanie a stanovenie priorít, ktoré
komunikácie a chodníky požadujú členovia VVO v obvode zaradiť do plánu
rekonštrukcií MK a chodníkov
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Z predložeých možností určujúza prioritu na rekonštrukci chodník Ul. M. Falešníka.
Plocha: 353,00 m2, predpokladané náklady: 33 535,00 €
Stav: liaty asf. 40 mm/podkladný betón hr. cca 150 mm/ŠD lôžko cca 150 mm
Rekonštrukcia vybúraním a realizáciou pochôdznej časti z betónovej dlažby.
V prípade potreby dofinancovania súhlasia s využitím operatívnej potreby VVO.
Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Hajšelová, Drábiková, Gigac, Mokrý) / proti: 0 zdržal
sa:0
Žiadosť Odd. výstavby MsÚ Prievidza o prerokovanie a stanovenie priorít, ktoré
komunikácie a chodníky požadujú členovia VVO v obvode zaradiť do plánu opráv MK a
chodníkov
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Z predložeých možností určujú za prioritu na opravu:
Oprava Mk Ulica A. Mišúta pred predajňou Fresch.
Plocha: 152,50 m2, predpokladaná výška nákladov: 10 120,00 €
Stav: celý úsek má pozdĺžne aj priečne trhliny, súvisiace najmä prekopírovaním škár z
podkladových cementobetónových dosiek. V LA sa vyskytujú pľuzgiere, množstvo
výmrazkov a následných výtlkov a vysprávok, viditeľne porušené obrubníky.
Oprava Mk Ulica A. Mišúta pred poštou 6
Plocha: 241,00 m2, predpokladaná výška nákladov: 15 350,00 €
Stav: celý úsek má pozdĺžne aj priečne trhliny, súvisiace najmä prekopírovaním škár z
podkladových cementobetónových dosiek. V LA sa vyskytujú pľuzgiere, množstvo výmrazkov
a následných výtlkov a vysprávok, časť komunkácie bez LA, viditeľne porušené obrubníky.
Oprava chodníka Rad LN. Tolstého – BD 711, vch. 3_7.
Plocha: 180,00 m2, predpokladané náklady: 10 860,00 €
Stav: poškodené jestvujúce podkladné betóny v hr. cca 150 mm, ŠD lôžko cca 150 mm
Oprava chodníka Ul. J. Roháča.
Plocha: 205,70 m2, predpokladané náklady: 8 640,00 €,
Stav: nesúvislá plocha liatych asf. 40 mm/podkladný betón hr. cca 150 mm/ŠD lôžko cca 150
mm
V prípade potreby dofinancovania súhlasia s využitím operatívnej potreby VVO.
Hlasovanie: za: 6 (Bucák, Babiaková, Hajšelová, Drábiková, Gigac, Mokrý) / proti: 0 zdržal
sa:0

Zapísal: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

……………………………

Podpísala: JUDr. Petra Hajšelová

……………………………

