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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V – Veľká Lehôtka 

zo dňa 01.02.2023 

 

Začiatok zasadnutia: 17:00 

Ukončenie zasadnutia: 19:00 

 

Prítomní členovia: Ján Mäsiar, Roman Hianik, Ing. Branislav Bullo 

 

Počet zúčastnených občanov: 23 občanov 

 

Program rokovania: 

1. Privítanie občanov poslancom 

2. Posudzovanie žiadostí od občanov 

3. Schvaľovanie čerpania prostriedkov VVO5 na február, marec, apríl 2023 

4. Oboznámenie občanov s pripravovanými akciami a čerpaním prostriedkov na 

rok 2023  

5. Zhodnotenie podnetov z predošlého stretnutia 

6. Diskusia o podnetoch od občanov mestskej časti Prievidze – Veľkej Lehôtky, 

7. Plánovanie akcie: ,,Čistenie chotára,, a ,,Rok výročí,, 

8. Záver stretnutia 

 

K bodu 1) 

Rokovanie VVO č. V otvoril predseda Ján Mäsiar. 

 

K bodu 2) 

Občan Štefan Vážan a Mária Vážanová požiadali o schválenie vodovodnej 

prípojky na ulici Remeselnícka  17/553 

Členovia VVO č. V 

Schválili žiadosť. 

Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 

K bodu 3) 

Poslanec informoval občanov o pláne čerpania financií na: 

- Maškarný ples – ocenenie pre masky, občerstvenie...80 € 

Schválili čerpanie financií: 

Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 

- Čistenie chotára – vrecia na odpad ... 80 € 
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Schválili čerpanie financií: 

Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 

K bodu 4) 

a) 11.02.2023 - Maškarný ples 

b) Marec – apríl 2023 – „Čistenie chotára“ 

c) 03.06.2023 MDD, na ihrisku 

d) 24.06.2023 Futbalový memoriál Michala Borka 

e) 08.07.2023 Plánovaná akcia k „Roku výročí“  

 

 

K bodu 5) 

Poslanec informoval o riešení podnetov z predošlého stretnutia. 

 

K bodu 6) 

1. Kanalizácia. Projekt je pozastavený a čaká sa na vypísanie vhodnej výzvy. 

 -  informácia od pána Vojtáša pre občanov.  

2. Požiadavka o opravu križovatky pri kostole, pri požiarnej zbrojnici (Podhorská/ 

Uhlištná). Stále tam vzniká jama (výtlk) plná vody a je to nebezpečné pre 

chodcov. Riziko zranenia chodcov vystupujúcich z autobusu. 

3. Oprava chodníka pri zastávke, pri kultúrnom dome. Je tam diera v chodníku 

a hrozí zranenie ľudí na zastávke. 

4. Pán Stanislav Šidlo žiada o rozšírenie stojiska pre kontajnery na odpad na 

ulici Jána Levoslava Bellu, pri Jednote. 

5. Žiadame prehodnotiť osadenie novej značky ,,Slepá ulica,, na ulicu Jána 

Levoslava Bellu. 

6. Pán Stanislav Šidlo žiada o zníženie najvyššej povolenej rýchlosti na celej 

Podhorskej ulici na rýchlosť 40 km/h. Najlepším riešením by bola zóna 40 

km/h v celej mestskej časti. Dôvodom sú absentujúce chodníky pre chodcov 

a je tu riziko zranenia. 

7. Žiadosť občanov o zníženie poplatkov z odvozu komunálneho odpadu pre 

tých občanov, ktorí separujú. Občania žiadajú riešiť motivačný systém pre 

občanov aby separovali. 

8. Žiadosť o ponechanie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne. Pri zrušení 

kontajneru hrozí znečistenie extravilánu mestskej časti.  

9. Kanál na Uhlištnej ulici je nevyhnutné riešiť, je v havarijnom stave. 

 

K bodu 7) 
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Informovanie prítomných občanov o plánovanej akcii ,,Čistenie chotára,, 

o rozplánovanie základných činností. Takisto definovanie základných činností pri 

akcií ,,Rok výročí,, 

 

K bodu 8) 

Ján Mäsiar, predseda VVO č. V – Veľká Lehôtka, poďakoval všetkým prítomným a 

ukončil stretnutie. 

 

V Prievidzi dňa 01.02.2023 

 

 

Ján Mäsiar 

predseda VVO č. V 

Zapísal: Ing. Branislav Bullo 


