Zápisnica
zo zasadnutia výboru volebného obvodu č. 6 – časť Malá Lehôtka
Miesto konania: Kultúrny dom Malá Lehôtka
Termín konania: 1.4.2022
Začiatok rokovania: 17:00 hod.
Koniec rokovania: 20:00 hod.
Prítomní:
Poslanec za Malú Lehôtku: Katarína Čičmancová
Členovia: Ing. Marcela Čičmancová, Irena Čičmancová
Program:
1. Otvorenie – informácie poslankyne
2. Požiadavky obyvateľov
3. Z činnosti výboru.
4. Záver zasadnutia
K bodu 1 – Otvorenie
Stretnutie výboru otvorila pani poslankyňa Katarína Čičmancová v Kulrúrnom dome
v Malej Lehôtke.
K bodu 2 – Požiadavky obyvateľov
• Členovia VVO č. 6 žiadajú o zmenu územného plánu UPC 16ML-Lokalita Úzke, ktorá sa
nachádza takmer v centre Malej Lehôtky. Ide o lokalitu, ktorá je v UPC zakategorizovaná
ako výrobné územie – plochy pre zariadenia poľnohospodárskej výroby.
Nakoľko sa jedná o staré chátrajúce poľnohospodárske budovy umiestnené takmer
v centre mestskej časti, ktoré sú obklopené rodinnými domami, žiadame o zmenu na
obytné územie.
Hlasovanie členov:
Prítomní členovia – 3 členovia
Hlasovanie: 3 za – 0 proti - 0 zdržal sa
• Členovia VVO č. 6 žiadajú o prehodnotenie dopravnej situácie na ulici Fr. Hečku,
križovatka z ulice Fr. Hečku na ulicu Lány a ulicu Družby, taktiež problematické výjazdy
obyvateľov na ulicu Fr. Hečku z rodinných domov.
Hlasovanie členov:
Prítomní členovia – 3 členovia
Hlasovanie: 3 za – 0 proti - 0 zdržal sa
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K bodu 3 – Z činnosti výboru
• Členovia VVO č. 6 sa zaoberali prípravou na jarnú brigádu, ktorá je plánovaná na
9.4.2022.
• Členovia výboru VVO č. 6 odsúhlasili finančné prostriedky vo výške 250€ na jarnú
brigádu konanú dňa 9.4.2022 a na kultúrne podujatie „Deň matiek“, ktoré sa bude konať
8.5.2022.
K bodu č. 4 – Záver zasadnutia.
Pani poslakyňa Katarína Čičmancová, predsedníčka VVO č. 6 sa poďakovala všetkým
prítomným a ukončila zasadnutie.

V Prievidzi – Malá Lehôtka
Zapísala: Ing. Marcela Čičmancová

..............................................................
Katarína Čičmancová
Poslankyňa VVO č. 6 Malá Lehôtka
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