ZÁPIS
z obhliadky a zasadania Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice
zo dňa 08. 06. 2022 v čase od 15,00 – 18,30 h.
Prítomní:

Program:
1)
2)
3)
4)

Michal Dobiaš
Mgr. Viera Dušičková
Katarína Vráblová
Ing. Dana Paulíková
Obhliadka v teréne obvodu VVO
Otvorenie, privítanie
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Členovia VVO so zapisovateľkou vykonali obhliadku v teréne podľa predložených
žiadostí a požiadaviek obyvateľov obvodu.
K bodu č. 2
Predseda VVO č. IV Michal Dobiaš, otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných
v priestoroch MsP.
K bodu č. 3
1. Zasadnutia sa zúčastnili obyvatelia z Ulice Clementisa 14-28 a sťažovali sa
na neporiadok a hluk, ktorý spôsobujú neprispôsobivý obyvatelia na lavičkách,
ktoré sa osadili po odstránení umelého kopca. Žiadajú lavičky odstrániť.
Poslanci VVO ich požiadali o doloženie súhlasu obyvateľov minimálne z dvoch
prvých vchodov od umiestnených lavičiek.
2. Žiadosť Právnej kancelárie na opätovné prerokovanie žiadosti Tenisovej
akadémie M. Ryšavého o nájom tenisových kurtov v areáli ZŠ Energetikov.
Členovia VVO:
- Ak sa zmluva nedá vypovedať, odporúčajú ju aktualizovať,
- ak sa dá vypovedať, odporúčajú OVS so zachovaním nastavených
podmienok.
(hlasovanie: za 3 proti 0 zdržal sa 0)
3. Žiadosť Právnej kancelárie k žiadosti Ľubomíra Mečiara o nájom nehnuteľnosti
časť parc.č. 2870/1 vo výmere 231 m2 a časť parc.č. 2857/61 vo výmere 15 m2
na záhradkárske účely.
Členovia VVO:
Súhlasia s nájmom pozemkov na záhradkárske účely a žiadajú, aby spätne
doplatil nájom (v súlade so zákonom)
(hlasovanie: za 3 proti 0 zdržal sa 0)
4. Žiadosť Právnej kancelárie k žiadosti Ing. Edmunda Glevitzkého o schválenie
doplnku č.1 ku Kúpnej zmluve č. 25/18.
Členovia VVO:
Súhlasia s doplnkom č.1 ku Kúpnej zmluve č.25/18.
(hlasovanie: za 3 proti 0 zdržal sa 0)
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5. Žiadosť Útvaru architekta mesta o prerokovanie materiálu Zmena a doplnok č. 4
ÚP zóny IBV Terasy
Členovia VVO:
Súhlasia so Zmenou a doplnkom č. 4 ÚP zóny IBV Terasy.
(hlasovanie: za 3 proti 0 zdržal sa 0)
K bodu č. 3
1. Poslanci VVO žiadajú o pokosenie Čerešňové sadu aj s výbehom pre psov.
2. Poslanci VVO opätovne žiadajú o opravu výtlkov na Jánošíkovej ulici.
3. Poslanci VVO žiadajú o posúdenie možnosti opravy chodníka na Ulici
energetikov č. 44-52, nakoľko tam býva hendikepovaná pani, ktorá má problém
tadiaľ prejsť.
4. Poslanci VVO žiadajú o pravidelné čistenie okolia parkoviska na Nováckeho
ulici smerom k COOP Jednote.
5. Poslanci VVO žiadajú o opravu schodiska od parkoviska aj od hlavnej cesty
(pri bývalom zmrzlinovom stánku) k predajni COOP Jednota a schodiska
za nákupnou zónou v smere na Mojmírovu ulicu.
K bodu č. 4
Michal Dobiaš, predseda VVO č. IV – Kopanice, poďakoval všetkým prítomným
a ukončil stretnutie.

Prievidza 08. 06. 2022

Michal Dobiaš
predseda VVO č. IV

Zapísala: Ing. Dana Paulíková
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