
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 02.07.2020 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky od obyvateľov 

3. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č. 1: 

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

K bodu č. 2: 

Milan Bátora, Roľnícka ulica: žiada vyčistiť Roľnícku ulicu od nánosov blata, ktoré pravidelne 
roznášajú poľnohospodárske autá z firmy POĽNO VTÁČNIK, a. s. Firma bola  upozornená na 
vykonanie nápravy, uvedený stav sa pravidelne opakuje, taktiež menovaný žiada zatarasiť 
koniec ulice,  betónovými panelmi, aby nedochádzalo k podobným problémom. 

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

Jarmila Andrejkovičová, Mlynárska ulica: opakovane žiada vysypať Mlynársku ulicu cestnou 
výfrezkou. 

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

Michaela Gatialová, Strmá ulica: opakovane žiada doplniť hlásič mestského rozhlasu na Strmú 
ulicu. 

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

Milan Mokrý, Uhlištná ulica: žiada opraviť drevený telefónny stĺp, ktorý je veľmi naklonený pri 
dome č. 5 na Uhlištnej ulici. 

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

Tatiana Mellová, Podhorská ulica: žiada opraviť rozhlas, upozornila na nekvalitné vysielanie 
mestského rozhlasu, pri ktorom nie je rozumieť vysielanému textu. 

Hlasovanie:  Prítomní: 3  Za: 3  Zdržal sa: 0 
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VVO č.5.: dopĺňa informáciu k požiadavke na vybudovanie priechodu pre chodcov – uvedený 
priechod žiadame vyznačiť na Podhorskej ulici od kultúrneho domu k bývalej požiarnej 
zbrojnici, nakoľko sa tam nachádza zastávka MHD, aby prechod obyvateľov   cez komunikáciu 
bol bezpečnejší.  

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

VVO č. 5: z dôvodu bezpečnosti, žiada vyzvať TSK, ako správcu komunikácie Podhorskej ulice, 
so žiadosťou o vybudovanie nástupného ostrovčeka  (pri budove bývalej požiarnej zbrojnice). 

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

VVO č. 5: žiada z dôvodu bezpečnosti o rozšírenie už existujúcej dolnej zastávky MHD na 
Podhorskej ulici, následne upraviť, označiť podľa platných predpisov. 

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

VVO č. 5: opakovane žiada z dôvodu bezpečnosti vybudovať chodník, ktorý bude vybudovaný 
od dolnej zástavky MHD na Podhorskej ulici po Strmú ulicu. 

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

VVO č. 5: opakovane žiada vyzvať povodie Váhu, vykosiť a následne vyčistiť koryto potoka od 
náletovej buriny po celej jeho dĺžke, nakoľko bol zaznamenaný  väčší  výskyt hadov. 

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

VVO č. 5: žiada vymeniť všetky poškodené dopravné značky, osadené na cestnej  komunikácií, 
ktoré  sú v správe mesta. 

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

 

K bodu č. 3: 

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

 

 

 

                            Juraj  Ohradzanský 

                                                        predseda volebného výboru č. 5. 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 

 


