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Zápisnica 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len ,,VVO č. VII.,,) 
konaného dňa 18.05.2022 

v čase 17:00-20:00 h. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Žiadosť o kúpu pozemku Daniel Vida a Peter Kračmer 

3. Žiadosť o kúpu pozemku Patricius Sova 

4. Žiadosť o kúpu pozemku Miroslav Drozd a manželka Magdaléna 

3. Žiadosť odd. výstavby o vybudovanie šachty do kanála na Lesnej ulici  

4. Záver zasadnutia 

K bodom programu: 

K bodu č. 1 

Predseda VVO č. VII. František Krško privítal členov a otvoril zasadnutie Výboru 

volebného obvodu č. VII. Hradec. 

K bodu č. 2 

Členovia VVO č. 7 prijali z právnej kancelárie mesta žiadosť o kúpu pozemku na 

záhradkárske účely žiadateľov Daniela Vida a Petra Kračmera, parcela registra CKN 

č. 123/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, zapísaného na LV č. 877, 

k.ú. Hradec, okres Prievidza, obec Prievidza. Žiadatelia žiadajú kúpu za zníženú 

cenu a to 5 €/m2.  

VVO č. 7 súhlasí s odpredajom pozemku za cenu 5 €/m2. 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 prijali z právnej kancelárie mesta žiadosť o kúpu pozemku na 

záhradkárske účely žiadateľa Patriciusa Sovu, parcela registra CKN č. 123/12, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 64 m2, zapísaného na LV č. 877, k.ú. 

Hradec, okres Prievidza, obec Prievidza. Žiadateľ žiada kúpu za zníženú cenu a to 5 

€/m2.  

VVO č. 7 súhlasí s odpredajom pozemku za cenu 5 €/m2. 

K bodu č. 4 

Členovia VVO č. 7 prijali z právnej kancelárie mesta žiadosť o kúpu pozemku na 

záhradkárske účely žiadateľov Miroslava Drozda a manželky Magdalény, parcela 

registra CKN č. 123/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m2, zapísaného 

na LV č. 877, k.ú. Hradec, okres Prievidza, obec Prievidza. Žiadatelia žiadajú kúpu 

za zníženú cenu a to 5 €/m2.  

VVO č. 7 súhlasí s odpredajom pozemku za cenu 5 €/m2. 
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K bodu č. 5 

Členovia VVO č. 7 žiadajú oddelenie výstavby a životného prostredia o vybudovanie 

šachty do kanála na Lesnej ulici pri rodinných domoch č. 23 a 25, nakoľko po búrke 

je v predzáhradkách všetko vymyté.  

K bodu č. 6 

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

zasadnutie.  

 

Zapísala: Ing. Katarína Andrejkovičová  

 

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

 František Krško 
 predseda VVO č. 7. Hradec 


