
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 04.06.2020 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Obnovenie zástavky 

3. Požiadavky od obyvateľov 

4. Žiadosť o kúpu pozemku – Maroš Koša 

5. 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. 

Za prítomnosti Ing. Baču, vedúceho odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP, Ing. Veselého, referenta pre 

dopravu, prebehla diskusia o obnovení dolnej zástavky na Podhorskej ulici.  

Vypracované boli dve dopravné štúdie,  ktoré boli odovzdané na posúdenie  dopravným  

inšpektorátom, neboli však schválené.  Do úvahy prichádza ďalšia možnosť – zjednosmernenie 

Školskej ulice, kde by sa znížila rýchlosť, osadili by sa dopravné značky a taktiež by sa musela 

upraviť cestná komunikácia. Toto riešenie musí byť schválené v dopravnej komisií, MsZ 

a následne dopravným inšpektorátom. 

VVO č. 5, žiada rozšíriť už existujúcu zastávku MHD na Podhorskej ulici, smerom z Prievidze. 

Uvedené stanovište žiadame upraviť a označiť podľa platných predpisov, taktiež žiadame 

vybudovať chodník, ktorý bude smerovať z uvedenej zastávky na Strmú ulicu. 

VVO č. 5, žiada zapracovať  do nového grafikonu, požiadavku o zriadenie samostatného spoja 

č. 8, ktorý bude premávať bez zachádzania, počas celého dňa do 18.00 hod. 

 Riešením by bolo prepojiť našu linku s linkou, ktorá smeruje príkladne len pri JRD a následne 

by pokračovala do našej časti. Touto možnosťou by sa finančná náročnosť znížila. Takéto 

riešenie už bolo navrhované v čase, keď sa spúšťalo „dočasné“ spájanie autobusový liniek č. 6, 

8, ale bezvýsledne. 
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K bodu č. 3: 

František Šiller, Vrchárska ulica: žiada zriadiť verejné osvetlenie, na Vrchársku ulicu, nakoľko 

sa toto osvetlenie tam nenachádza.  

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

Žiada doplniť mestský rozhlas na uvedenú ulicu. 

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

Žiada správcu umelého ihriska o výmenu oplotenia a celkovú údržbu. 

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

Opakovane žiada o kompletnú opravu cesty  na Vrchárskej ulici, ktorá je v dezolátnom stave. 

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

Nakoľko nedisponuje naša mestská časť, aktivačnými pracovníkmi, VVO č. 5, žiada v spolupráci 

s MsÚ a koordinátorom aktivačných pracovníkov, prideliť skupinu ľudí, ktorí by vykonávali 

menšie obecné práce. 

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

K bodu č. 4: 

Žiadosť  pre Maroša Košu, o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta parcela č. 618/1 v k.ú. Veľká 

Lehôtka, dáva výbor súhlasné stanovisko, za podmienky, že uvedený pozemok bude využívaný 

len na záhradkárske účely. 

Hlasovanie:  Prítomní: 3  Za: 3  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 


