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Zápisnica 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. VII. Hradec  

(ďalej len ,,VVO č. VII.,,) 
konaného dňa 07.09.2022 

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

Program: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Žiadosť o udelenie súhlasu 

3. Žiadosť TSMPD o opravu brány a oplotenia na cintoríne  

4. Vyhodnotenie Vatry SNP  

5. 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 udelenie súhlasu 
s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi) so zriadením 
časti optickej siete (tzv. domových optických prípojok smerujúcich od optickej siete 
k nehnuteľnosti zákazníka) v rámci zastavaného územia. 
Návrh odplaty: 
Nefinančná odplata za využívanie mestských pozemkov, pripojenie na optický 
internet pre 4 verejné budovy za symbolickú cenu 1 €/rok za každú z budov 
a možnosť pripojenia kamerových bodov na existujpce betónové stĺpy, ktoré budú 
pokryté optickou sieťou za 1 €/mesiac/kamerový bod. Kamerový bod môže zahŕňať 
na jednom stĺpe viacero kamier. 
Do konca roka 2025 zabezpečí spol. Kinet demontáž infraštruktúry starej káblovej 
televízie vo vlastníctve Kinet-u, ktorá sa nahradí novou optickou sieťou. 
Spoločnosť Kinet nadväzuje spoluprácu so spol. SSD, ktorá je prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy a ko integrálnu súčasť distribučnej sústavy je oprávnená 
zriaďovať elektronickú komunikačnú sieť (optickú sieť) potrebnú na riadenie 
prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenostu informácií, pričom SSD má záujem 
realizovať výstavbu optickej siete aj v meste Prievidza. Po výstavbe optickej siete 
bude spol. KINET oprávnená poskytovať prostredníctvom voľnej disponibilnej 
kapacity optickej siete komunikačné služby aj koncovým zákazníkom. 
VVO č. 7 súhlasí so zriadením optickej siete 
 

K bodu č. 3 

Členovia VVO č. 7 žiada Technické služby mesta Prievidza o opravu brány 

a oplotenia zo zadnej strany od ulice Pod hrádkom na cintoríne v Hradci, nakoľko na 

cintorín cez dieru v plote chodí vysoká zver a spôsobuje škody na hroboch. Žiadame 

TSMPD o náhradné riešenie, napríklad doplnenie chýbajúcej časti pletivom.  
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K bodu č.  

Členovia VVO č. 7 vyhodnotili akciu Vatra SNP, ktorá sa konala 02.09.2022. 

Zúčastnilo sa jej minimálne 400 ľudí a bola tam veľmi príjemná atmosféra.  

 
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 


