
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 03.06.2021 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Vyjadrenie k žiadosti na odkúpenie podielu na pozemku 

3. Žiadosť na odstránenie motorového vozidla 

4. Požiadavky od obyvateľov 

5. Výber finančnej hotovosti 

6. Ukončenie zasadnutia 

K bodu č. 1: 

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

obvodu. 

K bodu č. 2: 

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o., ponúka mestu Prievidza na odkúpenie podiel na pozemku v k. ú. Veľká 

Lehôtka, pod cestou a to 1/4 z parcely registra E KN č. 1810/1, záhrada s výmerou 99m2 podiel, ktorý 

vlastní spoločnosť predstavuje 24,75 m2, zvyšok podiel a to 3/4  vlastnia súkromné osoby.  

K uvedenému návrhu VVO č. 5 dáva nesúhlasné vyjadrenie. 

K bodu č. 3: 

VVO č. 5., žiada zistiť majiteľa motorového vozidla s ŠPZ: PD648-BR, uvedené vozidlo je dlhodobo 

odstavené v neprehľadnej zákrute na Uhlištnej ulici, približne pri RD č. 31, prípadne zabezpečiť jeho 

odstránenie. 

Hlasovanie: 

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

K bodu č. 4: 

Členovia VVO č. 5., prijali opakovane sťažnosť od viacerých obyvateľov, na aktivačných pracovníkov 

pridelených  v našej mestskej časti, ktorí opakovane nevykonávajú svoju pracovnú náplň. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3   Za: 3    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
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Žiadame prideliť skupinu aktivačných pracovníkov z Prievidze, ktorí budú vykonávať menšie obecné 

práce. 

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

 

VVO č. 5., žiada opraviť cestu od výtlkov na  Uhlištnej ulici a na Vrchárskej ulici, ktorá sa na ňu napája. 

Uvedené komunikácie sú značne poškodené. 

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

 

VVO č. 5., žiada spevniť, zastabilizovať  brehy potoka na Mlynárskej ulici, nakoľko tam stále dochádza 

k jeho zosuvu. 

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

 

VVO č. 5., žiada vymeniť nefunkčné oplotenie okolo multifunkčné ihriska, pretože uvedené oplotenie 

neslúži svojmu účelu a  je značne poškodené. 

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

 

K bodu č. 5: 

Juraj Ohradzanský, žiada  vyčleniť  finančnú hotovosť  vo výške  300 € z operatívnej potreby VVO č. 5., 

na zabezpečenie akcie pre deti „rozlúčka so školským rokom“, ktorá sa uskutoční dňa 26.6.2021. 

Hotovosť bude použitá na zabezpečenie občerstvenia a nákup cien pre deti. 

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 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 


