
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 02.06.2022 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky od obyvateľov 

3. Zmena ÚZP (Mráznica)  

4. Nákup ohrievača teplej vody 

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: 

Výbor volebného obvodu, žiada vyčistiť brehy potoka, oproti kultúrnemu domu, taktiež 

pri (vodojeme) na Podhorskej ulici oproti RD č. 92 od náletových inváznych rastlín. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

 

Výbor volebného obvodu, žiada opraviť miestnu komunikáciu na Uhlištnej ulici od RD 

čísla 35, až po Vrchársku ulicu, ktorá je značne poškodená. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

Výbor volebného obvodu, žiada doplniť 3 kusy lavičiek na futbalové ihrisko. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

 

Nakoľko v našej mestskej časti, nemáme k dispozícií aktivačných pracovníkov, ktorí 

by vykonávali menšie obecné práce, ale tým, že patríme pod mesto Prievidza,   

opakovane žiadame, prideliť skupinu aktivačných pracovníkov na čistenie a úpravu 

odtokových kanálov. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 
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K bodu č. 3: 

Na základe požiadavky spoločnosti DKP Slovakia na zmenu ÚZP mesta Prievidza 

(Mráznica), pripravuje útvar architekta mesta, pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 

20.6.2022 v KD Veľká Lehôtka k predmetnej téme s majiteľmi chát, ktoré sú 

vybudované pozdĺž potoka Mráznica. 

K bodu č. 4: 

Výbor volebného obvodu žiada, preúčtovať finančné prostriedky vo výške  200€ 

z operatívnej potreby VVO, na zakúpenie ohrievača teplej vody do kultúrneho domu. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

K bodu č. 5: 

Výbor volebného obvodu, žiada vyčleniť finančnú hotovosť vo výške 300€ 

z operatívnej potreby VVO, hotovosť bude použitá na organizovanie akcie „Hurá 

prázdniny“ , ktorá sa bude konať dňa 02.07.2022. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

 

K bodu č. 6: 

Juraj Ohradzanský, predseda volebného obvodu, poďakoval všetkým zúčastneným 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

                                            Juraj Ohradzanský 

       predseda volebného obvodu č. 5 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 
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