
1 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. III (ďalej len VVO č. III.) 

Zapotôčky – Nové mesto 
konaného dňa 04.01.2023 od 10:00 – 11:00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: Ing. Branislav Bucák, Mgr. Branislav Gigac, MVDr. Juraj Leporis, Mgr. Libor 
Mokrý 

Neprítomní: MDDr. Veronika Drábiková, Mgr. Dominika Vážna 

Program: 1. Otvorenie, privítanie 
2. Riešenie problematiky parkovacej politiky a umiestnenia 
veľkoobjemových kontajnerov na žiadosť zástupcu primátorky mesta 
Michala Dobiaša  
3. Vyjadrenie k žiadostiam obyvateľov 
4. Záver 

K bodu č. 1 

Predseda VVO č. III. Mgr. Libor Mokrý privítal členov a otvoril zasadnutie Výboru 
volebného obvodu č. III. Zapotôčky – Nové mesto. Následne odovzdal slovo 
zástupcovi primátorky mesta Prievidza Michalovi Dobiašovi.  

K bodu č. 2 

Michal Dobiaš vysvetľuje, že sídlisko je v rámci parkovacej politiky rozdelené na časť 
Zapotôčky a Nové Mesto. Na území Nového Mesta navrhuje pokračovať v budovaní 
parkovacieho domu na Ul. Rázusa a začať realizovať druhú etapu budovania. Ďalej 
navrhuje vybudovanie parkoviska na pozemku, ktorý mesto získalo od p. Haviara, 
avšak v závere usúdili, že pozemok bude využitý na verejnú zeleň.  
Hlasovanie za pokračovanie budovania parkovacích miest na Ul. Rázusa: za: 4 /proti: 
0 /zdržal sa: 0 
 
Na území časti Zapotôčky Michal Dobiaš navrhuje odkúpenie pozemku na Ul. 
Tolstého a následné vybudovanie parkovacích miest. Ďalej na Ul. Červeňa (bývalý 
úrad práce) navrhuje vysporiadanie pozemkov a následné vybudovanie 
parkovacieho domu alebo rekonštrukciu budovy na bytové priestory s parkovacími 
miestami. Ďalej na Ul. Šoltésovej navrhuje vybudovať 20-25 parkovacích miest.  
Vybudovanie parkovacieho domu na Ul. Bajzu mesto vníma ako neefektívne 
riešenie. Na Ul. Stančeka aktuálne nie je možné vybudovanie parkovacích miest kvôli 
prebiehajúcemu súdnemu sporu. Vybudovanie parkovacích miest v lokalite Šafárika 
bude predmetom diskusie.  
Hlasovanie za vybudovanie parkovacích miest na Ul. Tolstého, Ul. Červeňa a na Ul. 
Šoltésovej: za: 4 /proti: 0 /zdržal sa: 0 
 
Ďalej Michal Dobiaš navrhuje adresné rozmiestňovanie veľkoobjemových 
kontajnerov na žiadosti občanov, tak ako to je zaužívané vo Volebnom obvode č. IV. 
(Kopanice).  
Hlasovanie za adresné prideľovanie veľkoobjemových kontajnerov: za: 4 /proti: 0 
/zdržal sa: 0 
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K bodu č. 3 

V rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali žiadosťou: 
I. EGON, s.r.o, J. M. Hurbana 30869/24, 971 01 Prievidza 

Žiadateľ má s prevádzkovateľom uvedeného pozemku uzatvorenú Nájomnú 
zmluvu č. 4/22 účinnú odo dňa 12.03.2022 na dobu určitú 1 rok, a to od 
01.03.2022 do 28.02.2023. 
Žiadateľ žiada o predĺženie uvedenej nájomnej zmluvy, v zmysle ktorej sú na 
prenajatom pozemku umiestnené kvetináče so zeleňou pred vonkajším sedením 
– terasou nachádzajúcim sa pred prevádzkou Tramtária na Ulici J. M. Hurbana 
24, 971 01 Prievidza, alebo o novú nájomnú zmluvu pre ten istý účel ako je 
v pôvodnej.  
Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia s predĺžením nájomnej zmluvy.  
Hlasovanie: za: 4 /proti: 0 /zdržal sa: 0 

K bodu č. 4 

Predseda VVO č. III. Mgr. Libor Mokrý, poďakoval všetkým prítomným a ukončil 
zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
Mgr. Libor Mokrý 

Predseda VVO č. 3 Zapotôčky Nové mesto 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Lenka Tichá 
 


