
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 08.09.2022 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Zmena ÚZP  (DKP SLOVAKIA, Juraj Čibík, Maroš Koša) 

3. Vyjadrenie k žiadosti z právnej kancelárie (Ivan Bátora, firma Kinet) 

4. Oprava chodníka 

5.  Workout ihrisko 

6. Pietna spomienka 

7. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č. 1: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č. 5., privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie výboru 

volebného obvodu. 

K bodu č. 2: 

Žiadosť firmy DKP SLOVAKIA, s. r .o., Priemyselná cesta 1572, Nováky o zmenu ÚZP mesta 

Prievidza, územno-priestorový celok, zmena z „Nezastavaného územie na „Rekreačné územie 

intenzívne“. 

VVO č. 5 súhlasí s požiadavkou obstaranie – Zmeny ÚZP mesta Prievidza, v rozsahu od chaty 

Mráznica, pozdĺž vodného toku Mráznica až po objekt Hornonitrianskych baní Prievidza, 

nachádzajúcu sa vo funkčno-priestorovom bloku 21-2 so zmenou funkcie z „Nezastavané 

územie“ na „Rekreačné územie intenzívne“.  

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

Žiadosť Juraj Čibik, Michaela Bátorová:  

VVO č. 5 súhlasí so žiadosťou „zmenou ÚZP, mesta Prievidza, lokalita Veľká Lehôtka, 

funkčno-priestorový blok 21-2-4“  - zmena pôvodného funkčného využitia „Obytné územie 

Výhľad na „Obytné územie Návrh“. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 
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Žiadosť Maroš Koša: 

VVO č. 5 súhlasí so žiadosťou o „zmenou ÚZP mesta Prievidza, lokalita Veľká Lehôtka, 

funkčno-priestorový blok 21-2“ – zmena určeného funkčného využitia z „Nezastavané územie“ 

na „Rekreačné územie“ s podmienkou  využitia len na „záhradkárske účely“. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

 

K bodu č. 3: 

VVO č. 5., súhlasí s kúpou pozemku za účelom usporiadania pozemku pred RD na Viničnej 

ulici pre žiadateľa Ivan Bátora. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

VVIO č. 5., súhlasí so žiadosťou firmy Kinet s.r.o., s umiestnením rozvodov nad povrchom 

zeme (vzdušnými rozvodmi) so zriadením časti optickej siete v rámci zastavaného územia. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

K bodu č. 4: 

VVO č. 5., žiada TSMP opraviť časť chodníka na zástavke MHD, Podhorská ulica pri kultúrnom 

dome. 

K bodu č. 5: 

VVO č. 5., žiada doplniť, detské ihrisko „Sýkorka“, o cvičiace (workout) stroje. 

(Hlasovanie: za:3, proti:0, zdržal sa:0) 

K bodu č. 6: 

Výbor volebného obvodu si spoločne s členmi speváckej skupiny Malinovec, pripomenul  dňa 

26.08.2022, výročie SNP, položením venca k pomníku padlým hrdinom. 

K bodu č. 7: 

Juraj Ohradzanský, predseda výboru volebného obvodu, poďakoval všetkým zúčastneným 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

        Juraj  Ohradzanský 

       predseda volebného obvodu č. 5 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 
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