
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 05.03.2020 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Obnovenie zástavky 

3. Zmena grafikonu – samostatný spoj č. 8 

4. Požiadavky od obyvateľov 

5. Vybudovanie nástupného ostrovčeka 

6. 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: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č.5, informoval obyvateľov o pripravovanej štúdií, podľa 
ktorej by mala byť zrušená zástavka  zriadená  opäť na pôvodnom mieste. 

Taktiež predseda VVO, informoval obyvateľov o pripravovanom zjednosmernení Školskej 
ulice. 

K bodu č. 3: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č.5, informoval obyvateľov o pripravovanej zmene 
grafikonu, kde by mala byť zapracovaná zmena o samostatnom spoji č. 8 do Veľkej Lehôtky 
bez zachádzania do Malej Lehôtky a Hradca. 

K bodu č. 4: 

Anna Mikulová, Školská ulica žiada z dôvodu bezpečnosti, preveriť vytekanie vody, ktorá 
následne tečie po komunikácií na Školskej ulici. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3        Za: 3      Proti: 0       Zdržal sa: 0 
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Irena Bátorová, Viničná ulica, navrhla do budúcnosti riešiť problémový prejazd Viničnou ulicou 
z dôvodu užšej komunikácie, zaparkovaných áut, časté parkovanie sanitiek pred centrom 
sociálnej pomoci. Z týchto dôvodov je problémové odhŕňanie snehu a odvoz komunálneho 
odpadu. Prepojenie ulice J. L. Bellu a Viničnej ulice by mohlo tieto problémy vyriešiť.  

Hlasovanie: 

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

-  žiada  zabezpečiť ochrannou sieťou veľkoobjemový kontajner pri vývoze z cintorína. 

Hlasovanie: 

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

-    nakoľko sa do veľkoobjemového kontajnera vhadzuje veľké množstvo odpadu, ktorý tam 
nepatrí, žiadame umiestniť v jeho okolí fotopascu. 

Hlasovanie: 

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

Anna Fodorová, Ulica J. L. Bellu, žiada opraviť komunikáciu, ktorá je značne poškodená pri 
dome č. 23., po daždi na nej ostáva veľké množstvo vody. 

Hlasovanie: 

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

Obyvateľka, žiada doplniť mestský rozhlas na Strmú ulicu. 

Hlasovanie: 

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

-     žiada dorobiť obrubníky na Strmej ulici, nakoľko po daždi býva vyplavené veľké množstvo 
zeminy a štrku  až na hlavnú cestu. 

Hlasovanie: 

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

VVO č. 5, žiada vyčistiť odtokový kanál na Strmej ulici, taktiež vyčistiť odtokový žľab na 
križovatke ulíc Podhorská a Školská ulica, 

Hlasovanie: 

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

VVO č. 5, žiada  vyčistiť zbernú šachtu na Uhlištnej ulici. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3        Za: 3      Proti: 0       Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5: 

Výbor volebného obvodu č. 5., žiada z dôvodu bezpečnosti, vybudovať  pri budove bývalej 
požiarnej zbrojnici, nástupný ostrovček. 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu č. 6: 

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

 

    

 

 

           

                                                                                                                    Juraj  Ohradzanský 

                                                                                                    predseda volebného obvodu č. 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


