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

Zapotôčky – Nové mesto 
konaného dňa 02.02.2023 od 17:00 – 17:30 

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

Ospravedlnení: MDDr. Veronika Drábiková, Mgr. Branislav Gigac 

Program: 1. Otvorenie, privítanie 
2. Vyjadrenie k žiadostiam obyvateľov 
3. Riešenie renovácie vývesných tabúl vo VVO č. III. 
4. Parkovanie na území VVO č. III. 
5. 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.  

K bodu č. 2 

V rámci tohto bodu rokovania sa členovia VVO č. III. zaoberali žiadosťami: 

I. Ing. Ján Dobrovodský, J. M. Hurbana 858, 971 01 Prievidza 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Súhlasia so znížením výšky nájmu za pozemok pod stavbou v zmysle IS-126 
z 15€/m2/rok na 3,30€/m2/rok. Ďalej súhlasia s doplnením informácie, že nájom 
sa schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa a ďalej za doplnenie parcelných čísel 
prenajatých pozemkov v zmysle zamerania GP.  
Hlasovanie: za: 4 /proti: 0 /zdržal sa: 0 

II. Lukáš Dubina, Urbánkova ulica 903/29, Prievidza 971 01  

Žiadateľ dňa 18.1.2023 s mestom Prievidza uzavrel nájomnú zmluvu č. 2/2023. 
Podľa článku VI.BD6 je mestu Prievidza povinný zaplatiť dlžné nájomné vo výške 
1248€ za obdobie od 26.6. 2022 do 19.1.2023. Predajný stánok kúpil 1.4.2022 s 
tým, že v stánku bude predávať aj alkoholické nápoje. Následné v septembri mu 
bol uložený zákaz predaja alkoholických nápojov, v dôsledku čoho klesli tržby o 
80 - 90%. Z uvedených dôvodov žiada o odpustenie pohľadávky vo výške 1248€ 
a v prípade, ak by nebolo jeho žiadosti vyhovené, žiada o odpustenie vo výške 
80% podľa poklesu tržieb. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Nesúhlasia s odpustením pohľadávky vo výške 1248€ ani s odpustením vo výške 
80% podľa poklesu tržieb. 
Hlasovanie: za: 0 /proti: 4 /zdržal sa: 0 

 



2 
 

 
 

K bodu č. 3 

Predseda VVO č. III. Mgr. Libor Mokrý informoval ostatných členov VVO o stave 

vývesných tabúl na území volebného obvodu. Zároveň prezentoval cenovú ponuku 

Správy majetku mesta Prievidza s.r.o., ktorá by zrealizovala renováciu vývesných 

tabúl. Cena za renováciu dvoch vývesných tabúl z vonkajšej aj vnútornej strany by 

bola dokopy 550€.  Mgr. Dominika Vážna navrhla presunutie vývesnej tabule z ulice 

J. G. Tajovského/Krasku na Zapotôčkoch na miesto oproti Pivárni Papuča, 

predovšetkým kvôli vyššiemu pohybu ľudí. Pri presunutí tabule by sa však navýšila 

cena, vzhľadom k nevyhnutnému výkopu vývesnej tabule a jej presunutiu, preto tento 

návrh nebude uskutočnený. Mgr. Libor Mokrý aj MVDr. Juraj Leporis navrhujú 

ponechať obe vývesné tabule na svojich miestach, ale uskutočniť ich renováciu.  

Predseda VVO č. III požiadal členov o hlasovanie vo veci žiadosti z operatívnej 

potreby VVO vyčleniť finančné prostriedky vo výške 550  €  na komplexnú obnovu 

dvoch vývesných tabúľ VO č. 3 na rohu ulíc Tajovského/Krasku a na Ul. Ľ. Ondrejova 

vrátane doplnenia vnútornej plastovej výplne. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Hlasovanie: za: 4 /proti: 0 /zdržal sa: 0 

K bodu č. 4 

Členovia VVO č. III. trvajú na prvotnom vybudovaní parkovacieho domu a až potom 
na zavedení parkovacej politiky.  

K bodu č. 5 

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 


