
Z Á P I S 
 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. IV – Kopanice  
konaného dňa 01. 03. 2023 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 

1) Otvorenie, privítanie 
2) Predstavenie sa Občianskeho združenia 
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 
Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Občianskeho združenia Ing. Jana Magdolenová 
a Ing. arch. Adolf Daubner, ktorí sa prišli predstaviť novým poslancom za VVO č. IV. 
Oboznámili ich so svojou činnosťou a aktivitami. 
 
K bodu č. 3 

1. Žiadosť  Antona Chudého s manž., Jánošíkova 16, 971 01 Prievidza,  o kúpu pozemku 
parc.č. 2893/5, vo výmere 295 m2, k.ú. Prievidza za účelom scelenia pozemku. 

Členovia VVO:  
Súhlasia s odpredaním pozemku parc.č. 2893/5, vo výmere 295 m2, k.ú. Prievidza za 
účelom scelenia pozemku. 
(hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0) 

 

2. Žiadosť Ing. Róberta Obertíka s manž., Koncová 182/7, 971 01 Prievidza, o kúpu 
pozemku parc.č. 2995/1 vo výmere cca 250 m2 za účelom prístupovej cesty 
k nehnuteľnosti. 

Členovia VVO:  

Súhlasia s odpredaním pozemku parc.č. 2995/1 vo výmere cca 250 m2 za účelom 
prístupovej cesty k nehnuteľnosti za nasledovných podmienok: 
- v prípade zistenia trasovania inžinierskych sietí na odkupujúcej parcele na ktoré sú 

napojené objekty pracoviska HUMANITY – centrum sociálnej pomoci, zriadiť vecné 
bremeno, 

- preverenie právnou kanceláriou, či boli doložené súhlasy všetkých susediacich 
vlastníkov. 

 (hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0) 
 

3. Žiadosť spoločnosti Sun Chemical, s.r.o., Cesta Vl. Clementisa 63, 971 01 Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 5404/1, vo výmere cca 25 m2, za účelom zriadenia 
státia pre zásobovacie vozidlá. 

 Členovia VVO:  

Nesúhlasia s nájmom nehnuteľnosti pozemku parc.č. 5404/1, vo výmere cca 25 m2, za 
účelom zriadenia státia pre zásobovacie vozidlá. 

 (hlasovanie: za  0, proti 3, zdržal sa 1) 

 
 
K bodu č. 4 

1. Poslanci VVO súhlasia s čerpaním finančných prostriedkov z operatívnej potreby mesta vo 
výške 500,- Eur, na vypracovanie projektu na preloženie chodníka na Gorkého ulici – vstup 
do Lesoparku.  

 

 



2. Poslanci VVO navrhujú nasledovné pomenovanie zastávok MHD: 

- Žabník 

- Včelárska  

- Energetikov 

- Lesopark 

- V. Clementisa 

- K. Novackého 

- Cintorín horný koniec 

- Cintorín 

- ZŠ Mariánska 

3. Poslanci VVO žiadajú Odbor SP, výstavby a ŽP o preverenie možnosti zjednosmernenia 
Bôrovej ulice. (Bola už v minulosti riešená predmetná požiadavka spracovaním PD?) 

 
K bodu č. 5 
Michal Dobiaš, predseda VVO č. IV – Kopanice, poďakoval všetkým prítomným a ukončil 
stretnutie.  
 
 
Prievidza  01. 03. 2023 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    
                                                                                                              Michal Dobiaš
                                                                                                                         
                                                                                                           predseda VVO č. IV      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Dana Paulíková 


