
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 04.11.2021 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky obyvateľov 

3. Stanovisko k žiadosti–Petra Letavayová 

4. Vyjadrenie k uzneseniu MsR č. 58/2021 

5. Záver zasadnutia 

K bodu č. 1: 

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

K bodu č. 2: 

Obyvateľ, žiada  odstrániť čiernu skládku, ktorá bola vytvorená v okolí futbalového ihriska.  Nelegálna 
skládka sa údajne skladá zo stavebného materiálu. 

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

Členka VVO,  Jarmila Andrejkovičová, žiada riešiť dlhodobý problém, vybudovanie a napojenie na 
verejnú kanalizáciu. Žiada, aby sa dodržiavali opatrenia  pri výstavbe novostavieb RD, a taktiež žiada, 
aby sa začali kontrolovať doklady o čistení žúmp a septikov všetkým obyvateľov, ktorí nemajú 
vybudovanú ČOV.  Obyvatelia neustále poukazujú na vypúšťanie  odpadových vôd rovno do potoka, 
kde vzniká jeho znečisťovanie hrubým odpadom a následne sa šíri zápach po celej mestskej časti. 

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

Obyvatelia, žiadajú do kultúrneho domu nainštalovať  internetové  pripojenie. 

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

K bodu č. 3: 

Stanovisko k žiadosti k zmene trasovania:  VVO č. 5., súhlasí so zmenou, ktorá bola realizovaná, 
uloženie IS,  právo prechodu na pešo a prejazdu motorovým vozidlom k novostavbe RD. 

Nakoľko uvedené trasovanie nebolo úmyselne posunuté a cestná komunikácia nebola poškodená, VVO 
č.5., súhlasí s odpustením resp. znížením sankcií, ktoré vyplývajú z danej zmluvy. 

Hlasovanie:  Prítomní:3   Za:3  Proti:0    Zdržal sa:0 
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K bodu č. 4: 

Členovia VVO č. 5 dostali za úlohu sa vyjadriť k podmienkam úpravy výšky nájmu v k.ú. Veľká Lehôtka, 
na základe prijatého uznesenia Mestskej rady č. 58/2021 zo dňa 15.02.2021,  k návrhu na zmenu IS č. 
80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,  čo sa týka úpravy podmienok výšky nájmu.  

Jedná sa o vjazdy a vstupy cez mestské pozemky na pozemky vlastníkov nehnuteľností.   

Pozemky, ktoré sa nachádzajú pred nehnuteľnosťou, každý majiteľ musí udržiavať  v čistote v priebehu 
celého roka, taktiež parcely, ktoré sa nachádzajú pod mestskými komunikáciami, vlastnia ich fyzické 
osoby, ktoré neboli finančne vysporiadané z toho dôvodu nesúhlasíme z uvedeným návrhom na 
spoplatnenie takýchto pozemkov. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 



 

 

 

 

 

 


