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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V – Veľká Lehôtka 

zo dňa 12.01.2023 

 
Začiatok zasadnutia: 17:00 
Ukončenie zasadnutia: 19:30 
 
Prítomní členovia: Ján Mäsiar, Roman Hianik, Ing. Branislav Bullo 
 
Počet zúčastnených občanov: 17 občanov 
 
Program rokovania: 

1. Privítanie občanov poslancom 
2. Posudzovanie žiadostí od občanov 
3. Zhodnotenie podnetov z predošlého stretnutia. 
4. Oboznámenie občanov s pripravovanými akciami 
5. Diskusia o podnetoch 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 

6. Záver stretnutia 
 
K bodu 1) 
Rokovanie VVO č. V otvoril predseda Ján Mäsiar. 
 
K bodu 2) 

1. Občan František Hartman požiadal o schválenie odkúpenia parcely číslo 
EKM1807 časť EKM 1364/1.  
Členovia VVO č. V 
Schválili žiadosť. 
Hlasovanie: ZA 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 
2. Občan Martin Čertík na Podhorskej ulici 313/1 žiada odkúpenie časti 

predzáhradky.  
Členovia VVO č. V 
Schválili žiadosť. 
Hlasovanie: ZA 3 / Zdržal 0 / Proti 0 
 

K bodu 3) 
Poslanec informoval občanov o stave podnetov z predošlého stretnutia. 
 
K bodu 4) 

a) Maškarný ples – 11.02.2023 
b) Čistenie chotára – marec – apríl 2023 
c) Plánovaná akcia k „Roku výročí“ - júl 2023 

 
K bodu 5) 

1. Zmeny grafikonu autobusov od 01.01.2023. K aktuálnemu grafikonu majú 
občania nasledovné pripomienky a podnety 

• Spoje z Unikliniky - Neschválené (nehospodárne)   
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• Spoje na a zo Sama Chalupku - Schválené   

• Víkendové ranné spoje do mestskej časti - Trváme na spoji. Predbežne 
prerokované s predstaviteľmi mesta a čaká sa na schválenie dopravnou 
komisiou. 
 

2. Žiadosť občanov o spoločné cvičenia v kultúrnom dome. V pláne do 
budúcnosti. Potrebná dohoda so správkyňou kultúrneho domu. 

3. Oprava ciest v hornej časti Veľkej Lehôtky. Vrchárska, Podhorská. Cesty sú v 
havarijnom stave.  

4. Mestský rozhlas je blokovaný konármi a stromami. Výbor V0.5 osobne preverí 
na jar. Oproti Podhorskej 114. 

5. Kanál na konci Podhorskej a Vrchárskej cesty je upchatý a zanesený lístím. 
Výbor V0.5 osobne preverí na jar. Treba vyčistiť. Oproti Podhorskej 114. 

6. Pri detskom ihrisku treba opíliť stromy. Sú tam suché konáre, ktoré ohrozujú 
hrajúce sa deti. Nevyhnutné uskutočniť ešte na jar 2023. Vhodné aj kvôli 
ďalším investíciám do oplotenia ihriska. 

7. Zmeny výšky daní 

• Poplatok za psa v rodinných domoch v mestských častiach Veľká 
Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec žiadame znížiť minimálne o 50 % 
aktuálnej výšky. Psy v mestskej časti sú chované na súkromných 
pozemkoch. Majitelia psov nemajú zo strany mesta poskytované žiadne 
služby (výbehy pre psov, kontajnery na psie výkaly). Psy plnia aj 
ochrannú funkciu pri strážení majetku v obci. Obec nie je vybavená 
kamerovým systémom a frekvencia hliadok mestskej polície nie je taká 
častá ako v meste Prievidza. 

8. Zosuvy a nestability pôdy v lokalite Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec. 
Poslanec Ján Mäsiar informoval občanov o stave výskumu a monitoringu 
Ústavu Dionýza Štúra. Akcie sú aktuálne pozastavené a bude realizovaný len 
monitoring posunov, kvôli prípadnej včasnej reakcii. 

9. Roľnícka ulica. Kanalizačné rúry na konci ulice sú upchaté a poškodzované od 
traktorov Poľnovtáčniku, Roľnícka 30. Odporúčame Poľnovtáčniku aby 
využívali cesty pred družstvom. Treba tam spraviť výstup na role, lebo teraz je 
kanál zasypaný. Preverí výbor na jar 2023. 

10. Občania žiadajú odvodnenie ihriska s umelou trávou od dažďovej vody, ktorá 
steká zo záhrad a podmýva zrekonštruovanú hraciu plochu. 

 
K bodu 6) 
Ján Mäsiar, predseda VVO č. V – Veľká Lehôtka, poďakoval všetkým prítomným a 
ukončil stretnutie. 
 
V Prievidzi dňa 12.01.2023 
 
 

Ján Mäsiar 
predseda VVO č. V 

Zapísal: Ing. Branislav Bullo 


