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ZÁPIS 
 

z obhliadky a zasadania Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice 
zo dňa 07. 09. 2022 v čase od 17,00 – 18,00 h. 

 
Prítomní:  Michal Dobiaš  
 Mgr. Viera Dušičková  
 PaedDr. Eleonóra Porubcová 
 Ing. Dana Paulíková 
 
Program: 

1) Otvorenie, privítanie 
2) Prerokovanie žiadostí 
3) Záver 

 
 
K bodu č. 1 
Predseda VVO č. IV Michal Dobiaš, otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných 
v priestoroch MsP. 
 
K bodu č. 2 
 

1. Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza, k žiadosti Mgr. Marice Pavlovičo-
vej o kúpu pozemku pred rodinným domov parc.č. 2987/1, vo výmere cca 120 
m2, za účelom scelenia pozemku.  
Členovia VVO: 
Súhlasia s odpredaním pozemku parc.č. 2987/1, vo výmere cca 120 m2, za 
účelom scelenia pozemku, za podmienky doloženia súhlasu vlastníka 
rodinného domu na Ulici odbojárov 13A. 
(hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0) 

 
2. Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza, k žiadosti Norberta Ščípa 

o zriadenie vecného bremena na parc.č. 7066/1 a 5298/3 za účelom uloženia 
inžinierskych sietí vo výmere cca 34,2 m2 a práva prechodu a prejazdu vo 
výmere 19,76 m2 k plánovanej výstavbe rodinného domu. 
Členovia VVO: 
Súhlasia so zriadením vecného bremena na parc.č. 7066/1 a 5298/3 za účelom 
uloženia inžinierskych sietí vo výmere cca 34,2 m2 a práva prechodu a prejazdu 
vo výmere 19,76 m2 k plánovanej výstavbe rodinného domu, za podmienky 
trasovanie is bude vykonané spôsobom, ktoré nebude brániť výstavbe 
budúceho chodníka v tejto lokalite. 
(hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0) 

 
3. Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza, k žiadosti Jozef Šima o zriadenie 

vecného bremena na parc.č. 7056/115 a 7056/3 za účelom uloženia 
inžinierskych sietí. 
Členovia VVO: 
Súhlasia so zriadením vecného bremena na parc.č. 7056/115 a 7056/3 za 
účelom uloženia inžinierskych sietí. 
(hlasovanie: za 3, proti ..., zdržal sa ...) 
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4. Žiadosť Právnej kancelárie MsÚ Prievidza, k žiadosti Michala Hubu o kúpu 
pozemku parc.č. 3004/2 o výmere 27 a 18 m2, za účelom vybudovania 
príjazdovej cesty k rodinnému domu. 

Členovia VVO: 
Súhlasia s odpredajom pozemku parc.č. 3004/2 o výmere 27 a 18 m2, za 
účelom vybudovania príjazdovej cesty k rodinnému domu. 

(hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0) 

 

5. Žiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého o odstránenie kontajnerov, ktoré sú na 
stojisku pri výjazde z Bazovej ulice. Kontajnery bránia výhľadu pre bezpečnú 
jazdu vozidiel. 

Členovia VVO: 
Súhlasia s dočasným odstránením kontajnerov do doby vybudovania nového 
stojiska. 

 (hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0) 

 

K bodu č. 3 

Michal Dobiaš, predseda VVO č. IV – Kopanice, poďakoval všetkým prítomným 
a ukončil stretnutie. 
 

 
Prievidza 07. 09. 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Dobiaš 
predseda VVO č. IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Paulíková 


