Zápisnica
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.)
Zapotôčky – Nové mesto
konaného online dňa 8.6.2022
Prítomní:

Babiaková, Bucák, Gigac, Hajšelová, od 9:00 – 10:00

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.) Jana Vidová, Kúty 39, Bojnice miesto podnikania Mliekarenská ul. , 971 01
Prievidza.
-

Žiadosť o ukončenie zmluvného vzťahu v Zmysle zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena 809/2019/1.2

-

Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Odporúčajú zrušenie zmluvného vzťahu.
Hlasovanie: za: 3 (Gigac, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:1 (Bucák)
Neodporúčajú odpustenie zmluvnej pokuty. Navrhujú udelenie pokuty vo
výške 10 percent z vypočítanej hodnoty pokuty
Hlasovanie: za: 1(Babiaková) proti: 0 zdržal sa:1 (Bucák, Gigac, Hajšelová)

2.) FER MAN SK s.r.o, Š. Závodníka 497/27, miesto podnikania Mliekarenská ul,
971 01 Prievidza.
-

Žiadosť o ukončenie zmluvného vzťahu v Zmysle zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena 812/2019/1.2

-

Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Odporúčajú zrušenie zmluvného vzťahu.
1

Hlasovanie: za: 4 (Bucák, Gigac, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:0
Neodporúčajú odpustenie zmluvnej pokuty.
Hlasovanie: za: 0 proti: 0 zdržal sa:4 (Gigac, Bucák, Hajšelová, Babiaková)
Navrhujú udelenie pokuty vo výške 10 percent z vypočítanej hodnoty pokuty.
Hlasovanie: za: 3 (Bucák, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:1(Gigac)
3.) REALTY CAPITAL, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza.
-

Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Neodporúčajú odpustenie zmluvnej pokuty.
Hlasovanie: za: 0 proti: 0 zdržal sa:4 (Gigac, Bucák, Hajšelová, Babiaková)
Navrhujú udelenie pokuty vo výške 10 percent z vypočítanej hodnoty pokuty.
Hlasovanie: za: 3 (Bucák, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:1(Gigac)

4.) Lukáš Dubina, Ul. Urbánkova 903/29, Prievidza, nehnuteľnosť k. ú. Prievidza, P. J.
Šafárika parc. reg. CKN č. 5036/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 50993
m2, evidovaná na LV č. 1- Nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
časti pozemku na ul. P. J. Šafárika z parcely CKN č. 5036/1, za účelom umiestnenia
predajného stánku vo výmere 36 m2. Súčasná nájomníčka p. Tatiana Přibyl MariMad
(NZ č. 12/20) zaslala výpoveď nájomnej zmluvy.

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Odporúčajú prechod nájmu, so zachovaním účelu podaným na žiadosti okrem
predaja alkoholických nápojov. Žiadajú MsP o častejšiu kontrolu možného
predaja tabakových výrobkov mladistvým.
Hlasovanie: za: 4 (Bucák, Gigac, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:0
5.) STROJSTAV EU, Lipová 13 Prievidza, žiadosť o zriadenie vecného bremena prípojka vody na časti pozemku Ul. R. Jašíka parc.č. 5060/24 pre objekt bytový dom
KORZO.

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko:
Odporúčajú zriadenie vecného bremena
Hlasovanie: za: 4 (Bucák, Gigac, Hajšelová, Babiaková) proti: 0 zdržal sa:0
6.) Poslanec Mgr. Gigac žiada technické služby o zaliatie výtlkov na križovatke
ulíc Urbánková a Palárika, Šafárika a Roháča.
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7.) Poslanec Mgr. Gigac žiada pokosenie pozemku , ktorý mesto získalo do
vlastníctva od pána Haviara na Šulekovej ulici medzi bytovými domami
smerom na Šafárika.
8.) Poslanci VVO žiadajú zaslať nacenenie krytu pieskoviska pre vnútroblok
Šuleková a Šafárika, aby následne mohli odsúhlasiť vyčlenenie finančných
prostriedkov na jeho zakúpenie.
9.) Poslanec Mgr. Gigac žiada nahradiť vyschnuté stromy na križovatke ulíc
Rázusa a Urbánková pri vjazde na parkovisko, resp. ich lepšiu údržbu.
10.)

Ing. Bucák otvoril problematiku dodržiavania prevádzkového poriadku

ihriska na E. M. Šoltésovej, dochádza ku konfliktom s MsP. Deti majú záujem
v letných mesiacoch športovať dlhšie. Mgr. Gigac navrhol, že môžu využívať
okolité ihriská, situáciu pôjde osobne preveriť.

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

3

