
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 05.09.2019 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. zahájenie zasadnutia 

2. urgencia kosenia svahov potoka 

3. úprava okolia RD Hradecká ulica 

4. rekonštrukcia ulice J.L.Bellu 

5. výmena oplotenia okolo cintorína 

6. oplotenie okolo detského ihriska 

7. žiadosť o zateplenie kultúrneho domu 

8. vývoz BRO 

9. záver 

K bodu č.1: 

Predseda VVO č.5 Juraj Ohradzanský, privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie 

výboru volebného obvodu. 

K bodu č.2: 

VVO žiada o urgenciu majiteľa svahov potoka o jeho vykosenie a následné  vyčistenie od 

náletovej buriny po celej dĺžke potoka. 

K bodu č.3: 

VVO žiada  zistiť  majiteľa rodinného domu na Hradeckej ulici č.8., žiadame vlastníka,  upraviť, 

vyčistiť okolie okolo svojho majetku. Uvedená nehnuteľnosť je po požiari neobývaná, aj 

s priľahlým pozemkom. Celý pozemok je zaburinený s vysokou trávou,  taktiež sú tam stromy, 

kríky, ktorých konáre  zasahujú na susediace pozemky. Žiadame o vykonanie nápravy.  

K bodu č.4: 

VVO žiada  zaradiť  do plánu investícií pre nasledujúce obdobie, komplexnú rekonštrukciu 

cesty  ulice J.L.Bellu. 
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K bodu č.5: 

VVO žiada rekonštrukciu  oplotenia okolo cintorína, nakoľko staré oplotenie je hrdzavé a na 

viacerých častiach poškodené. 

K bodu č.6: 

VVO žiada dorobiť oplotenie okolo detského ihriska na Podhorskej ulici. Ihrisko je oplotené len 

z časti od hlavnej cesty, ale z dôvodu bezpečnosti žiadame dooplotiť aj časť od potoka. 

K bodu č. 7: 

VVO žiada zaradiť do plánu investícií pre nasledujúce obdobie, zateplenie obvodového plášťa 

kultúrneho domu. 

K bodu č.8: 

VVO žiada, aby bol vývoz BRO uskutočnený v jarných a jesenných mesiacoch častejšie, alebo 

podľa potreby, nakoľko v týchto mesiacoch je najviac zeleného odpadu. 

K bodu č.9: 

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

 

Hlasovnie: 

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

 

 

 

   

  

         Juraj  Ohradzanský 

           predseda volebného obvodu č. 5 

 


