
 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 03.09.2020 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky od obyvateľov 

3. Obnovenie dobrovoľného hasičského zboru 

4. Výber finančnej hotovosti  

5. Zriadenie vecného bremena – Tomáš Malina 

6. Ukončenie zasadnutie 

 

K bodu č. 1: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č. 5., privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie 

výboru volebného obvodu. 

K bodu č. 2: 

Alojz Borko, Podhorská ulica: žiada odvodniť a prekryť odtokový kanál, ktorý je vybudovaný 

vedľa pozemku dotyčného. Cez uvedenú parcelu neustále vyviera a následne preteká spodná 

voda, ktorá dlhodobo tečie po komunikácii.  

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

Jarmila Andrejkovičová, Mlynárska ulica: opakovane žiada opraviť cestu na  Mlynárskej ulici. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

Gabriela Borková, Remeselnícka ulica: žiada vykosiť a následne vyčistiť koryto potoka po celej 

jeho dĺžke. Na niektorých úsekoch nie je možné vidieť koryto potoka, pretože tam  rastú kríky 

a rôzna náletová burina. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

Milan Henčel, Uhlištná ulica: žiada z dôvodu bezpečnosti, opíliť suché konáre zo stromov, 

ktoré sú vysadené vedľa detského ihriska na Podhorskej ulici. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 
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Marta Mellová, Uhlištná ulica: žiada zakúpiť nový zosilovač, ktorý je potrebný k vysielaniu 

mestského rozhlasu. 

-žiada, aby pri odstávkach elektriny, vody a pod. jej bol tento termín oznámený, ktorý by 

mohla následne oznámiť cez mestský rozhlas. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

VVO  č. 5., žiada o prehodnotenie nového grafikonu, nakoľko samostatné spoje mali jazdiť 

počas dňa  do 17.00 hod. Taktiež žiadame vrátiť označenie spojov MHD na pôvodné č. 6 a č. 8, 

pretože dochádza k nedorozumeniam pri nastupovaní. 

K bodu č. 3: 

Na stretnutí bola podaná informácia, že je záujem o obnovenie dobrovoľného hasičského 

zboru v našej mestskej časti.  

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

K bodu č. 4: 

VVO žiada vyčleniť finančné prostriedky  vo výške 300€ z operatívnej potreby VVO č. 5. na 

zabezpečenie občerstvenia pre seniorov pri príležitosti organizovania „posedenie pri guláši“. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5: 

Žiadosť Tomáš Malina, Uhlištná ulica 860/35B, Prievidza,  zriadenie vecného bremena právo 

uloženia IS – prípojky vody k plánovanej novostavbe rodinného domu a právo trvalého 

prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie - dáva  VVO č. 5 súhlasné stanovisko. 

Hlasovanie:   Prítomní: 3   Za: 3  Zdržal sa: 0 

K bodu č. 6: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č. 5., poďakoval všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

                Juraj  Ohradzanský 

                                                                                       predseda volebného výboru č. 5 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 



 

 

 

 

 

 


