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Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 5, č. 6, č. 7 -  
Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec 

 
 
 

Miesto konania: Kultúrny dom Malá Lehôtka 
Termín konania: 9.1.2023 
Začiatok rokovania: 18:00 hod. 
Koniec rokovania: 20:00 hod. 
 
 
Prítomní: 
Poslanec za Malú Lehôtku: Katarína Čičmancová  
Poslanec za Veľkú Lehôtku: Ján Mäsiar 
Poslanec za Hradec: Igor Čičmanec 
Členovia: Ing. Marcela Čičmancová, Irena Čičmancová 
Obyvatelia Malej Lehôtky: Ľudmila Grossová 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Z činnosti výboru - návrh na úpravu cestovného poriadku 
3. Záver zasadnutia. 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Stretnutie výboru otvorila pani poslankyňa Katarína Čičmancová v Kultúrnom dome 
v Malej Lehôtke. Predmetom stretnutia bol návrh na úpravu cestovného poriadku - 
autobusových spojov smer Prievidza – Malá Lehôtka – Hradec – Veľká Lehôtka a späť. 
 
 
K bodu 2 – Z činnosti výboru - návrh na úpravu cestovného poriadku 
 
Členovia VVO č. 5, č. 6 a č. 7 podávajú nový návrh na zmeny autobusových spojov 
smer Prievidza – Malá Lehôtka – Hradec – Veľká Lehôtka a späť. Dôvodom nových 
navrhovaných zmien je, že nový cestovný poriadok je nevyhovujúci pre občanov 
okrajových štvrtí.  
Navrhujú nasledovné zmeny: 

• Spoj s odchodom z Hradca o 3:37 vrátiť na pôvodný čas s odchodom o 4:00 
z Hradca. Tento nový spoj je neefektívny a nevyužitý. 

• Spoj s odchodom z Hradca o 5:00, ktorý následne ide cez Veľkú Lehôtku vrátiť 
naspäť na pôvodný plán s odchodom o 05:00, ale aby išli 2 samostatné autobusy 
z Hradca a z Veľkej Lehôtky. Jedná sa o spoj, ktorý vozí občanov do práce, ktorí 
začínajú pracovnú zmenu o 06:00 hod. Keďže by týmto spoločným spojom prišli na 
stanicu takmer o 5:30, tak by nestihli prestúpiť na ďalšie spoje, ktoré ich vozia do práce 
aj mimo Prievidzu, napr. do Pravenca, Bojníc... Čiže toto spojenie autobusu a prechod 
cez Veľkú Lehôtku znemožní využívať daný kľúčový spoj pre pracujúcich. 

• Spoj s odchodom z Hradca o 5:45, ktorý následne ide cez Veľkú Lehôtku vrátiť 
naspäť na pôvodný plán s odchodom o 05:45, ale aby išli 2 samostatné autobusy 
z Hradca a z Veľkej Lehôtky. Jedná sa o spoj, ktorý je vyťažený a tým, že prechádza 
cez Veľkú Lehôtku, prichádza na stanicu neskôr a obyvatelia nestíhajú prestupy na iné 
spoje.  

• Ranný žiacky spoj s odchodom z Hradca a z Veľkej Lehôtky o 7:10, vrátiť 
naspäť na pôvodný plán, aby končil na ulici Sama Chalupku.  Daný spoj je prioritne 
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určený pre žiakov a je vyťažený. Z prieskumu na Facebooku bolo zistené, že ním chodí 
minimálne 19 detí a na Dlhej ulici a ďalších zastávkach ním cestujú aj ďalšie deti. 
Navyše ho využívajú aj dospelí ľudia. 

• Spoj s odchodom o 13:00 zo stanice vrátiť naspäť na pôvodný plán 
s odchodom o 13:00 z ulice Sama Chalupku. Jedná sa o žiacky spoj, ktorým 
cestovali deti po skončení vyučovania, keď majú 5 vyučovacích hodín. Čiže jedná sa 
o nižšie ročníky 1 – 4. 

• Spoj s odchodom o 14:20 zo stanice posunúť na 14:10 s odchodom od Sama 
Chalupku. Tento spoj je určený pre žiakov vyšších ročníkov 5 – 9, ktorým končí 
vyučovanie 6 hodinov alebo sa jedná o plavcov, ktorí majú tréningy. 

• Spoj s odchodom o 16:35 zo stanice vrátiť naspäť na 16:26 s odchodom od 
Zimného štadióna. Tento spoj je určený pre žiakov, ktorím končia tréningy na zimnom 
štadióne. 

• Spoj s odchodom z Prievidze o 22:20 posunúť na odchod o 22:30, keďže spoj 
o 22:45 bol zrušený. Dôvodom je, že daný spoj je prioritne určený pre zamestnancov, 
ktorým končí pracovná zmena o 22:00 a tí nie sú schopní sa presunúť na stanicu 
a stihnúť daný spoj o 22:20. 

• Spoj v sobotu s odchodom o 5:45 zo stanice bol zrušený. Žiadame tento 
spoj vrátiť späť, pretože bol využívaný občanmi, ktorí pracujú v sociálnom ústave vo 
Veľkej Lehôtke. Taktiež bol využívaný predavačkami pracujúcimi v potravinách Jednota 
vo Veľkej Lehôtke. Zároveň ho využívali zdravotné sestry. 

 
Hlasovanie členov: 
Prítomní členovia – 5 členovia 
Hlasovanie: 5 za – 0 proti - 0 zdržal sa  

 
 

 
K bodu č. 3 – 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 


