
Z Á P I S 
 

z obhliadky a zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice  
konaného dňa 07. 12. 2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1) Otvorenie, privítanie 
2) Voľba predsedu a podpredsedu VVO č. IV na volebné obdobie 2022-2026 
3) Vyjadrenie k žiadostiam občanov 
4) Rôzne 
5) Záver 

 
K bodu č. 1 
Poslanec Michal Dobiaš, otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
 
K bodu č. 2 
Poslanci za volebný obvod č. IV na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolili na volebné 
obdobie 2022-2026 za predsedu Michala Dobiaša a za podpredsedníčku PaedDr. Ivetu 
Laukovú. 
Zasadnutia VVO č. IV sa budú konať každú prvú stredu v mesiaci o 17:00 h na Mestskej polícií 
v Prievidzi. 
 
K bodu č. 3 

1. Žiadosť Martina a Adriany Solčani, Chrenovec 262, 972 32 Chrenovec - Brusno, 
o zriadenie vecného bremena na parc. č. 7056/6, k.ú. Prievidza, v rozsahu 45 m2 plus 
ochranné pásmo, za účelom uloženia inžinierskych sietí a práva prechodu a prejazdu. 

Členovia VVO: 
Súhlasia so zriadením vecného bremena na parc. č. 7056/6, k.ú. Prievidza, v rozsahu 
45 m2 plus ochranné pásmo, za účelom uloženia inžinierskych sietí a práva prechodu 
a prejazdu. 

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

2. Žiadosť Ing. Igora Bielika, Fialková 8, Prievidza Emila Vaňu, Fialková 10, 
Prievidza, o zrušenie predkupného práva na parc. č. 5952, k.ú. Prievidza, vo výmere 
127 m2. 

Členovia VVO: 
Súhlasia so zrušením predkupného práva na parc. č. 5952, k.ú. Prievidza, vo výmere 
127 m2. 
(hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0) 
 

3. Žiadosť Emila Vaňu, Fialková 10, Prievidza, o zrušenie predkupného práva na parc. 
č. 5955, k.ú. Prievidza, vo výmere 163 m2. 

Členovia VVO: 
Súhlasia so zrušením predkupného práva na parc. č. 5955, k.ú. Prievidza, vo výmere 
163 m2. 

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

4. Žiadosť Útvaru architektky mesta, o zmenu územného plánu zóny IBV Terasy,  
funkčnopriestorový blok FPB 22-2-5, zmena regulatívu max. počtu rodinných domov 
na lokalitu zo 4 kusov na 5 kusov, v súvislosti so zámerom realizácie dvoch rodinných 
domov na pozemku žiadateľa CKN 7066/85, k.ú. Prievidza. 

Členovia VVO: 
Súhlasia so zmenou  územného plánu zóny IBV Terasy,  funkčnopriestorový blok FPB 22-2-
5, zmena regulatívu max. počtu rodinných domov na lokalitu zo 4 kusov na 5 kusov, v súvislosti 
so zámerom realizácie dvoch rodinných domov na pozemku žiadateľa CKN 7066/85, k.ú. 
Prievidza. 

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



 
 
K bodu č. 4 

1. Poslanci VVO neodporúčajú preloženie detského ihriska za vchodom č. 17 na Ulici 
energetikov, o ktoré požiadalo SVB „Bytovka 191“, Energetikov 1-25, Prievidza. 

2. Poslanci VVO žiadajú mesto Prievidza o vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 
10.000,- Eur na zabezpečenie štúdie revitalizácie lokality pod ZŠ energetikov v smere od 
bývalých potravín Jednota až po koniec zariadenia Nový domov. 

 
K bodu č. 5 
Michal Dobiaš, predseda VVO č. IV – Kopanice, poďakoval všetkým prítomným a ukončil 
stretnutie.  
 
 
Prievidza  07. 12. 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                              Michal Dobiaš
                                                                                                                         
                                                                                                           predseda VVO č. IV      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Paulíková 


