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Zápisnica  

zo zasadnutia Výboru  volebného obvodu V. - Veľká Lehôtka 

Termín: 01.12.2022  

Čas: 17:00 h – 19:00 h  

Počet zúčastnených členov komisie: 3    

Počet zúčastnených občanov: 10 

Cieľ stretnutia: 

Zozbierať podnety od občanov mestskej časti Prievidze – Veľkej Lehôtky, aby na 

začiatku roka 2023 mohla komisia priorizovať jednotlivé témy a definovať plán tém, 

ktoré najviac občania dopytovali. Na začiatku roka bude vypracovaný plán na roky 

2023 – 2024 

Zasadnutie VVO č. 5 otvoril a viedol Ján Mäsiar, predseda výboru.  

Organizácia komisie: 

1. Za podpredsedu VVO č.5  bol zvolený Roman Hianik. 

2. Za zapisovateľa bol menovaný Ing. Branislav Bullo.  

Hlasovanie: za 3 proti: 0  

 

Podnety od občanov: 

Potok Mráznica: 

3. Žiadame vyzvať povodie Váhu o vyčistenie potoka Mráznica po celej dĺžke 

intravilánu mestskej časti Veľká Lehôtka.  

Oprava infraštruktúry/doprava: 

4. Výbor žiada mesto na urýchlenú opravu múrika na Podhorskej ulici číslo 40. 

Múrik naposledy opravovali technické služby. 

5. Osadenie značky ,,Daj prednosť v jazde,, na križovatku ciest Školská 

a Uhlištná. Hlavná cesta by bola Uhlištná.   

6. Z Roľníckej ulice je nebezpečný výjazd na Podhorskú ulicu. Odporúčame 

osadiť zrkadlo. 

7. Občan František H. informoval o očakávanom znížení rýchlosti v centre obce. 

Neoverené. 

8. Z Hradeckej ulice aktuálne dáva vodič prednosť sprava (poľná cesta 

z Hradca) a žiadame zmeniť prednosť v jazde aby hlavná ulica bola Hradecká 
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a následne Remeselnícka a táto ulica sprava bude vedľajšia. Požiadavka 

občanov o preverenie dopravného analytika. 

9. Žiadame o preverenie možnosti, že by Uhlištná ulica bola hlavná od začiatku 

(od kostola) až po koniec (poľná cesta smer Sebedražie). Zo smeru od 

Vrchárskej ulice treba teda osadiť značku ,,Daj prednosť v jazde,, a tiež na 

križovatku so Školskou ulicou. Požiadavka občanov o preverenie dopravného 

analytika. 

10. Pani Adriána S. žiada vyčisť kanál od Pizzérie po vodojem. V kanáli sa už 

upchávajú kanalizačné rúry. Úlohu delegovať na správcu komunikáciu. 

11. Požiadavka na rekonštrukciu prístupovej hlavnej cesty do Veľkej Lehôtky. 

Odvodnenie od lesa je nevyhovujúce a odkanalizovanie žľabmi je 

nevyhnutné. Následne rekonštrukcia cesty 

12. Projekt kanalizácie mestskej časti opakovane preštudovať a zistiť aká je 

realizovateľnosť kanalizácie v mestských častiach. 

13. Ulicu Jána Levoslava Belu od čísla 25 smerom k Jednote treba 

zrekonštruovať. Je v havarijnom stave. 

14. Občania žiadajú opravu kanálov na uliciach ktoré sú v havárijnom stave: 

a. Uhlištná ulica od kostola  hore 

b. Podhorská ulica 

 

Odpady, stanovištia, zber odpadu, envirotémy: 

15. Stanovisko na zber nebezpečného odpadu (staré batérie, ......) premiestniť pri 

pomník. Predošlé miesta zrušiť. 

16. Stanovisko na zber konárov a stanovisko kontajnerov zmeniť nasledovne. 

Oproti kultúrnemu domu zrušiť. Schválené. 

17. Na zberné stanovištia osadiť tabuľky na presné určenie času zberu a jasné 

informovanie o zákaze vyvážania odpadu. 

18. Požiadavka občanov na veľkoobjemové kontajnery na viaceré miesta v obci. 

Žiadame ponechať kontajner pri cintoríne, aby nezodpovední občania 

nevyvážali odpad do prírody. 

19. Návrh na zvýšenie limitu z pôvodných 1000 kg na odvoz biologického odpadu  

na 1500 kg v zbernom dvore v Prievidzi. 

20. Zlepšiť informovanosť občanov o možnosti separácie odpadu v zbernom 

dvore v Prievidzi. Aké sú výhody ?! Propagácia. 

21. Občania žiadajú o zber PET fliaš aj v mestských častiach, tam kde je obchod, 

aby všetci občania mohli separovať. 

22. Požiadavka na ohrádky na konáre je stiahnutá, lebo občania by využívali 

tento priestor na odpad ,,všetkého možného,,. 
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23. Uskutočniť súpis ,,hnedých,, kontajnerov na biologický odpad  a zrealizovať 

kampaň na s popularizovanie používania hnedých kontajnerov aby si ľudia 

doobjednali tieto odpadové kontajnery. 

Vzhľad mestskej časti: 

24. Pozemok pred Jednotou. Zistiť vlastníka pozemku a vyzvať na opílenie 

ihličnatých stromov a upratanie pozemku. V riešení komisie. 

25. Priestory Jednoty na spodnom podlaží sú neobsadené a sú zanedbané. 

Prosíme skúsiť vyriešiť. 

26. Prevísajúce konáre na Podhorskej ulici, oproti kostolu. Kontaktovať vlastníka 

s výzvou na opílenie, prípadne ponúknuť pomoc s realizáciou. Potrebné 

vyžiadať súhlas vlastníka.  

27. Požiadavka na vypílenie stromov na cintoríne.  Nebezpečie poškodenia 

zdravia i pomníkov. 

28. Vypílenie tuje na cintoríne v hornom rohu ,,pri kontajneri,,. Korene odtláčajú 

hrob. 

MHD: 

29. Na začiatku roka navrhnúť úpravy grafikonu. Ihneď, ako  to bude možné 

pripraviť návrh úpravy grafikonu na predloženie prepravnej spoločnosti. 

 

Financie: 

30. Poslanec Ján Mäsiar informoval o hospodárení s rozpočtom mestskej časti.  

Návrh na rozdelenie zostatku (Zostatok z tohto roka 2022 je 120 €).  

• Mikulášske balíčky pre deti ... 80 € 

• Materiál na tabuľky na zberné stanovišťa ... 40 € 

Hlasovanie: za:  3  proti: 0 

 

 

             Ján Mäsiar 

           predseda VVO č. V 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Branislav Bullo vo Veľkej Lehôtke 01.12.2022 


