
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 06.02.2020 

v čase od 17.00-19.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Zrušenie zastávky – diskusia 

3. Požiadavky od občanov 

4. Určenie názvu detského ihriska 

5. Ukončenie zasadnutia 

K bodu č. 1: 

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

K bodu č. 2: 

K zrušeniu zastávky na Podhorskej ulici, prebehla diskusia obyvateľov s Ing. Jelačičom, 
zástupcom primátorky mesta Ing. Veselým, referentom pre dopravu.  Obyvatelia  vyslovili  svoj 
nesúhlas so zrušením uvedenej zastávky MHD a požadujú jej zachovanie.  Ako dôvod zrušenia 
zastávky sa uvádza, že v jej  blízkosti sa nachádza križovatka. V rámci diskusie obyvatelia 
navrhovali zjednosmerniť komunikáciu  po Školskej ulici a to smerom od Podhorskej ulice.  
Ďalej z diskusie vyplynulo, zriadenie novej zastávky pri COOP Jednota, nie je potrebné, nakoľko 
je to miesto, ktoré nič nerieši, pre ľudí z dolného konca Veľkej Lehôtky  je to ďaleko a z hľadiska 
bezpečnosti to taktiež nevyhovuje, pretože ľudia musia ísť po hlavnej ceste bez chodníka. 

Na základe uvedeného, občania žiadajú o podanie odvolania proti rozhodnutiu za zrušenie 
zastávky a žiadajú o jej zachovanie, čo obyvatelia vyjadrili aj v petícii, ktorá je prílohou 
zápisnice.  

Ing. Jelačič, zástupca primátorky mesta,  informoval obyvateľov  o stretnutí so zástupcami 
spol. SAD Prievidza, a.s. Na základe požiadaviek od obyvateľov sa pripravuje zriadenie 
samostatného spoja č. 8, bez  zachádzania do Malej Lehôtky a Hradca.  Len niektoré spoje, 
ktoré  nie sú veľmi využívané, budú spojené. 
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K bodu č. 3: 

Obyvatelia, žiadajú z dôvodu bezpečnosti,  nastriekať protišmykovú  vrstvu na asfaltový povrch 
na cestu na Školskej ulici. Uvedený úsek  cesty býva v zimnom období často namrznutý, ale aj 
v letnom období je komunikácia prevažne mokrá, pretože na ňu vyteká neurčitá tekutina. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3        Za: 3      Proti: 0       Zdržal sa: 0 

Obyvateľ žiada doplniť verejné osvetlenie na Školskej ulici vedľa domu č. 28 z dôvodu 
nedostatočného osvetlenia okolia. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3        Za: 3       Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4: 

VVO č.5, určil na základe žiadosti z TSMPD, názov detského ihriska: „Sýkorka“, ktoré sa 
nachádza na Podhorskej ulici. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3        Za: 3       Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5: 

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

 

 

 

 

                      Juraj  Ohradzanský 

                                                predseda volebného obvodu č. 5 

 

 

 

 

 

Príloha: petícia za zachovanie zastávky MHD, mestská časť Prievidze, Veľká Lehôtka, Podhorská ulica 

Zapísala: Jana Mjartanová 


