ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec
(ďalej len ,,VVO č. VII.,,)
konaného dňa 31.03.2022
v čase 17:00-20:00 h.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Žiadosť Kristiána Vlačuhu, zastúpený Ing. Gabrielou Šimkovou
3. Brigáda v mestskom parku
4. Zakúpenie kvetov
5. Záver zasadnutia
K bodom programu:
K bodu č. 1
Predseda VVO č. 7 František Krško privítal členov a otvoril zasadnutie Výboru volebného
obvodu č. VII. Hradec.
K bodu č. 2
Členovia VVO č. 7 prijalo žiadosť PK o zmenu trasovania IS, a to z dôvodu zmeny vedenia
sietí v projektovej dokumentácii v k. ú. Hradec, na časti pozemku vo vlastníctve mesta, parc.
registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2 (v stave registra ako
parcela C KN č. 305/1, nie je založený LV) na Ul. Pod Hrádkom.
Doložená nová pracovná verzia GP č. 230/2021 zo dňa 07.03.2022, rozsah VB 20 m2.
(zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu
a elektriky k novostavbe rodinného domu na pozemku parcela registra C KN č. 424 bolo
schválené uznesením MsZ č. 212/21 dňa 30.08.2021; uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena zo dňa 18.10.2021)
Členovia VVO č. 7 súhlasia so zmenou trasovania.
K bodu č. 3
Členovia VVO č. 7 organizuje brigádu v mestskom parku v Hradci a v okolí, vyčistenie verejných priestranstiev. Brigáda sa bude konať 09.04.2022 o 9.00. Žiadame vyčleniť 100 eur na
zakúpenie občerstvenia a farieb.
K bodu č. 4
Členovia VVO č. 7 žiadajú TSMPD o zakúpenie letničiek a trvaliek na vysadenie do parku
v Hradci a pred kultúrny dom.
K bodu č. 5
František Krško, predseda VVO č. 7., 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. 7. Hradec
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