
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 03.10.2019 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. zahájenie zasadnutia 

2. oprava prejazdu pri cintoríne 

3. vyčistiť a vykosiť kanál na Podhorskej ulici 

4. rekonštrukcia cesty na Podhorskej ulici  

5. oprava cesty na Vrchárskej ulici 

6. oprava cesty na Mlynárskej ulici 

7. požiadavka na pridelenie aktivačných pracovníkov 

8. úprava zelene okolo kultúrneho domu 

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 žiada prekryť odvodňovací žľab pri cintoríne, medzi ulicami Hlboká a Remeselnícka ulica, 

nakoľko pri prejazde motorových vozidiel, dochádza k jeho prehlbovaniu. Navrhujeme 

uvedený prejazd prekryť cestným roštom, ktorý sa osadí do cestnej komunikácie. 

K bodu č. 3: 

VVO žiada vykosiť a vyčistiť kanál, na Podhorskej ulici od č. domu 86,  po celej pravej strane 

smerom hore. 

K bodu č. 4: 

VVO žiada osloviť Slovenskú správu ciest, ktorá je vlastníkom cestnej komunikácie, 

o dokončenie rekonštrukcie opravy cesty na Podhorskej ulici. Uvedená oprava už bola 

realizovaná, ale časť cesty opravená nebola. Žiadame  o dokončenie a scelenie celej miestnej 

komunikácie, nedokončený úsek sa nachádza  od  hornej zástavky MHD po križovatku ulíc 

Podhorská a Vrchárska ulica. 
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K bodu č. 5: 

VVO žiada zaradiť  do plánu investícií pre nasledujúce obdobie, komplexnú rekonštrukciu 

opravy cesty na Vrchárskej ulici, a taktiež preveriť vytekanie vody cez uvedenú komunikáciu. 

K bodu č. 6: 

VVO žiada zaradiť do plánu investícií pre nasledujúce obdobie, komplexnú rekonštrukciu 

opravy cesty na Mlynárskej ulici. 

K bodu č.7: 

VVO žiada  prideliť aktivačných pracovníkov, ktorí by príležitostne, podľa pokynov predsedu 

VVO, vykonávali menšie obecné práce v mestskej časti. 

K bodu č. 8: 

VVO žiada upraviť verejnú zeleň okolo kultúrneho domu. 

K bodu č. 9: 

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

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 3     Za: 3     Proti: 0         Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

        Juraj  Ohradzanský 

         predseda volebného výboru č. 5 


