
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 01.08.2019 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. zahájenie zasadnutia 

2. kosenie okolo vodojemu 

3. pridelenie nádoby na plasty a sklo 

4. pridelenie veľkoobjemového kontajnera 

5. oprava Mlynárskej ulice 

6. žiadosť o rekonštrukciu oplotenia futbalového ihriska 

7. výzva na kosenie svahov potoka  

8. prehodnotenie výstavby kanalizácie 

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 č. 5 žiada vyzvať vodárenskú spoločnosť, aby pokosila pozemok okolo vodojemu na Podhorskej 

ulici. 

K bodu č.3: 

VVO žiada o pridelenie nádob na separáciu plastového odpadu a odpadu na sklo. Kontajnery žiadame 

umiestniť na Podhorskej ulici pri hornej zastávke MHD. 

K bodu č.4:  

VVO žiada o pridelenie 1ks veľkoobjemového kontajnera, ktorý by bol v pravidelných intervaloch 

vyvážaný, rozmiestňovaný po určených stanovištiach počas celého roku. 

K bodu č.5: 

VVO žiada o zaradenie realizácie rekonštrukcie cesty na Mlynárskej ulici do plánu investícií pre 

nasledujúce obdobie. 
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K bodu č.6: 

VVO berie na vedomie  žiadosť  futbalového klubu Veľká Lehôtka o rekonštrukciu oplotenia 

futbalového ihriska. Žiadame o rekonštrukciu uvedené oplotenia, nakoľko je v dezolátnom stave 

a neplní svoj účel.  Zaevidovaná  žiadosť je riešená cez oddelenie výstavby a ŽP. 

bodu č.7: 

VVO žiada o vyzvanie majiteľa,  (pozemku) svahov potoka o jeho vykosenie a následne vyčistenie po 

celej dĺžke potoka. 

K bodu č.8: 

VVO na základe žiadostí obyvateľov, žiada o prehodnotenie rozhodnutia k výstavbe kanalizácie. 

Nakoľko v letných mesiacoch dochádza k zníženiu hladiny potoka, všetky odtoky (splašky, nečistoty) sú 

vypúšťané do potoka, dochádza k jeho znečisťovaniu a veľkému zápachu. 

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  VVO  č.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


