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

Zapotôčky – Nové mesto 
konaného dňa 02.03.2023 od 17:00 – 18:00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: Ing. Branislav Bucák, MDDr. Veronika Drábiková, Mgr. Branislav Gigac, 
Mgr. Libor Mokrý 

Neprítomní: MVDr. Juraj Leporis, Mgr. Dominika Vážna 

Program: 1. Otvorenie, privítanie 
2. Vyjadrenie k žiadostiam obyvateľov 
3. Riešenie renovácie vývesných tabúl vo VVO č. III. 
4. Rôzne 
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. RNDr. Mária Andrisová, Bojnická cesta 4, Prievidza 971 01 
Ing. Viera Andrisová, Bojnická cesta 4, Prievidza 971 01 

Žiadajú o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, parc. č. 3673/2, vo    
výmere 52m2, k.ú. Prievidza. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Nesúhlasia s odpredajom parc. č. 3673/2, vo výmere 52m2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza.  
Hlasovanie: za: 0 /proti: 3 /zdržal sa: 1 

II. Ľubomír Zelenický, Ľ. Ondrejova 38/8, Prievidza 971 01  

Žiada o vyhradenie parkovacieho miesta. Žiadateľ spĺňa schválené kritéria na 
prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Odporúčajú prideliť žiadateľovi parkovacie miesto na dobu neurčitú 
s podmienkou, že vyhradené parkovacie miesto nebude vo vnútrobloku, ale na 
ulici Ľ. Ondrejova.  
Hlasovanie: za: 4 /proti: 0 /zdržal sa: 0 

III. Návrh mesta Prievidza 

Návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod dočasne prebytočného majetku mesta 
Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – nebytový priestor, nachádzajúci sa na 
Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času v Prievidzi, 
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postavenej na parcele registra CKN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 2489 m2. 

Členovia VVO zaujali nasledovné stanovisko: 
Neodporúčajú vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza nehnuteľnosť 
v k. ú. Prievidza – nebytový priestor, nachádzajúci sa na Šulekovej ulici č.15 v 
priestoroch bývalého Centra voľného času v Prievidzi, postavenej na parcele 
registra CKN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2489 m2. 
Členovia VVO č. III. žiadajú doplniť bližšie informácie o miestnosti rokovania 
výboru v budúcnosti.  
Hlasovanie: za: 2 /proti: 0 /zdržal sa: 2 

K bodu č. 3 

Predseda VVO č. III požiadal členov o hlasovanie vo veci odsúhlasenia obnovy 
dvoch vývesných tabúľ VO č. 3 na rohu ulíc Tajovského/Krasku a na Ul. Ľ. 
Ondrejova. Renovácia bude vo forme výplne tabúľ plastovým vnútrom a pôvodná 
odsúhlasená cena renovácie sa navýši o 154 €. Celková suma obnovy oboch 
vývesných tabúľ bude 704€.  

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

K bodu č. 4 

1. Členovia VVO č. III. navrhujú nasledovné premenovanie zastávok MHD: 

 Zastávku Pošta 4 premenovať na Bojnická.  

 Zároveň navrhujú ponechať v názvoch zastávok len priezviská bez krstných 
mien osobností.  

 Ľ. Ondrejova premenovať na Ondrejova. 

 Rad L. N. Tolstého premenovať na Tolstého.  
2. Poslankyňa V. Drábiková navrhuje presunúť značku „Zákaz vjazdu“ na 

začiatok paneláku na Ul. Francisciho, za polyfunkčný objekt. Poslanci VVO č. 
III. navrhujú posunúť návrh na dopravnú komisiu.  

3. Poslanec B. Gigac žiada o osadenie kvetináčov na chodníkoch na Ul. 
Ondrejova, aby sa znemožnilo prechodu automobilov a následnému ničeniu 
chodníkov.   

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 


