
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 06.11.2019 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1.  zahájenie zasadnutia 

2.  opílenie konárov na cintoríne 

3.  vypílenie stromov na cintoríne 

4.  posúdenie statiky mosta na Uhlištnej ulici 

5.  žiadosť o odstránenie dopravnej značky 

6.  označiť priestor na zber BRO Ulica J.L.Bellu 

7.  žiadosť o vypílenie stromu 

8.  finančný preddavok-Mikuláš 

9.  finančný preddavok-vianočné posedenie so seniormi 

10.informácia o vianočnej výzdobe 

11.ukončenie zasadnutia 

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 opíliť konáre zo stromov v areáli cintorína, ktoré tienia verejnému osvetleniu, 

nakoľko nedostatočne osvetľuje urnový háj. 

K bodu č. 3: 

VVO žiada správcu cintorína, vypíliť prerastené stromy, ktoré by mohli pri silnejšom vetre 

ohroziť  ľudí, ale taktiež poškodiť hrobové miesta. 

K bodu č. 4: 

VVO žiada vypracovať správu  o statike mosta na Uhlištnej ulici a následne o jej posúdenie. 
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K bodu č. 5: 

VVO žiada odstrániť zákazovú dopravnú značku „zákaz vjazdu všetkých vozidiel“. Dopravné 

značenie  je osadené na Podhorskej ulici pri potravinách z hlavnej cesty. 

K bodu č. 6: 

VVO žiada pri najbližšom zbere BRO, osadiť tabulu s usmernením, ktorým smerom sa bude 

biologický odpad ukladať, nakoľko miesto, ktoré je na to určené je križovatka ulíc Viničná 

a Ulica J. L. Bellu, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. 

K bodu č. 7: 

VVO žiada o vypílenie stromu (agát), ktorý sa nachádza pri križovatke ulíc Podhorská ulica 

a ulica J. L. Bellu.  Uvedené žiadame vykonať z dôvodu bezpečnosti, nakoľko drevina je z väčšej 

časti vyschnutá. 

K bodu č. 8: 

VVO žiada vyčleniť finančné prostriedky vo výške    € z operatívnej potreby VVO č. 5 na 

zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti organizovania Mikuláša, ktoré sa bude konať dňa  

08.12.2019 v kultúrnom dome. 

K bodu č. 9: 

VVO žiada vyčleniť finančné prostriedky vo výške       € z operatívnej potreby VVO č.5 na 

zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti organizovania vianočného posedenia so seniormi, 

ktoré sa bude konať dňa 14.12.2019 v kultúrnom dome. 

K bodu č. 10: 

Predseda volebného výboru č.5,  podal informáciu o pripravovanej vianočnej výzdobe, taktiež 

o vianočných ozdobách, ktoré už boli nainštalované na verejnom osvetlení. 

K bodu č. 11: 

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 

Zapísala: Jana Mjartanová 


