
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 02.01.2020 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. zahájenie zasadnutia 

2. premiestnenie zastávky MHD 

3. sťažnosť – neoprávnený záber mestských pozemkov 

4. vysypanie priestoru pred cintorínom 

5. zriadenie vecného bremena Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar 

6. ukončenie zasadnutie 

K bodu č. 1: 

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

výboru volebného obvodu. 

K bodu č. 2: 

VVO  a obyvatelia mestskej časti  žiadajú vypracovať návrh, kde by mohla byť umiestnená 

dolná zastávka MHD, smerom do Prievidza, pretože k 01.01.2020 bolo pôvodné stanovište  

zrušené.  

K bodu č. 3: 

Na základe sťažností obyvateľov na p. Františka Hartmanna  Podhorská 30,  ktorý bol zaslaný 

cez aplikáciu „odkaz pre starostu“  a to záber verejného priestranstva, neoprávnené 

využívanie mestských pozemkov a parkovanie na nich,   žiadame o dohľad a  prešetrenie 

podnetu. Uvedený stav sa nachádza na križovatke ulíc Podhorská a Školská ulica.  
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K bodu č. 4: 

Obyvateľ, žiada dosypať cestnou výfrezkou,  parkovisko vedľa cintorína. 

K bodu č.5: 

Žiadosť Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar Pod hrádkom 178/24, Prievidza, zriadenie 

vecného bremena – vjazd na pozemok v rozsahu 40 m2 cez časť pozemku vo vlastníctve mesta 

Prievidza v k.ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 480/1.   

VVO súhlasí zo zriadením vecného bremena pre Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar, na 

EKN č. 480/1  Veľká Lehôtka – právo prejazdu a prechodu. V predmetnom území je potrebné 

dodržiavať všetky obmedzenia vyplývajúce z existujúcich ochranných pásiem. 

K bodu č. 6: 

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 výboru č. 5 

 

 

 

 

 

Príloha: sťažnosť  problémové parkovanie – záber mestských pozemkov  „odkaz pre starostu“ 

Zapísala: Jana Mjartanová 


