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Zápisnica zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 6 
Malá Lehôtka 

 
 
 

Miesto konania: Kultúrny dom Malá Lehôtka 
Termín konania: 9.1.2023 
Začiatok rokovania: 16:00 hod. 
Koniec rokovania: 18:00 hod. 
 
Prítomní: 
Poslanec za Malú Lehôtku: Katarína Čičmancová  
Členovia: Ing. Marcela Čičmancová, Irena Čičmancová 
Obyvatelia Malej Lehôtky: Ľudmila Grossová, Miroslav Zajac 
 
Program: 
1. Otvorenie – informácie poslankyne. 
2. Požiadavky občanov. 
3. Z činnosti výboru. 
4. Záver zasadnutia. 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Stretnutie výboru otvorila pani poslankyňa Katarína Čičmancová v Kultúrnom dome 
v Malej Lehôtke.  
 
 
K bodu 2 – Z činnosti výboru 
 

• Členovia VVO č. 6 riešili požiadavku pána Miroslava Zajaca o zmenu nových 
autobusových spojov. Pán Zajac navrhol, aby spoje jazdili do konca školského 
roka podľa starého grafikónu a počas toho aby bola vypracovaná dôkladná 
analýza využitia daných spojov. Konkrétne žiadal, aby: 

-  ranný žiacky spoj s odchodom z Hradca o 7:10 bol vrátený naspäť 
na pôvodný plán a končil na ulici Sama Chalupku.  Daný spoj je 
prioritne 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 bol vrátený 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. 

 
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 podujatia „Maškarný ples pre deti a ich 
rodičov“, ktoré je plánované na 29.1.2023 v kultúrnom dome v Malej Lehôtke. 
Taktiež plánovali ďalšie podujate „Fašiangy ulicami Malej Lehôtky“, ktoré sa 
uskutoční 12.2.2023. 

• Členovia VVO č. 6 si odsúhlasili, že mesačné stretnutia VVO č. 6 sa budú konať 
prvý piatok v mesiaci o 17:00 hod. 
 
 
 

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 


