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

zo dňa 02. 03. 2023 

 
Začiatok zasadnutia: 17:00 
Ukončenie zasadnutia: 19:15 
 
Prítomní členovia: Ján Mäsiar, Roman Hianik, Ing. Branislav Bullo 
 
Počet zúčastnených občanov: 16 občanov 
 
Program rokovania: 

1. Privítanie občanov poslancom 
2. Schvaľovanie čerpania prostriedkov VVO5 
3. Schvaľovanie navrhovaných názvov zastávok MHD 
4. Zhodnotenie podnetov z predošlého stretnutia 
5. Diskusia o podnetoch od občanov mestskej časti Prievidze – Veľkej Lehôtky, 
6. Plánovanie akcie: ,,Čistenie chotára,, a ,,Rok výročí,, 
7. Záver stretnutia 

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

 
Poslanec informoval občanov o pláne čerpania financií na: 

- Zakúpenie suchého betónu, farba na náter a ,,záslepky,, na stĺpiky...30 € 
Schválili čerpanie financií: 
Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 
- Čistenie chotára – občerstvenie pre brigádnikov ... 70 € 

Schválili čerpanie financií: 
Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 
K bodu 3) 
 Aktualizácia názvov zastávok MHD: 
 Zastávka ,,VL,Dolný koniec,, 

Zastávka ,,VL,Kultúrny dom,, 
Zastávka ,,VL,Horný koniec,, 

Schválili názvy: 
Hlasovanie: Za 3 / Zdržal 0 / Proti 0 

 
K bodu 4) 

1. Múrik na Podhorskej ulici je plánovaný do opravy po schválení financií. 
2. Kanalizácia v mestskej časti nie je v pláne. 
3. Ponechanie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne. Pri zrušení 

kontajneru hrozí znečistenie extravilánu mestskej časti. 
4. Boli začaté práce na oprave cesty na J. L. Bellu. 
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K bodu 5) 
1. František H. žiada o posunutie prvého spoja č. 63 zo 4:20 na čas 4:14. 

Umožnil by sa tak prípoj na MHD do Bojníc. 
2. Miroslav G. žiada o rekonštrukciu časti konca cesty Viničnej.  

Čísla domov Viničná 21 – 23. Dĺžka úseku cca. 25 metrov. 
3. Michaela G. žiada o opravu miestneho rozhlasu. Ústredňa je stará 

a vysielanie je veľmi nekvalitné. 
4. Michaela G. žiada o dokončenie opravy Školskej ulice po rozkopávke kvôli 

poruche na vodovode. Pozn. Vodárne sú informované o vzniknutej situácií. 
5. Ján M. navrhuje výmenu vodovodného potrubia na Školskej ulici, 

vzhľadom k opakujúcim sa poruchám. 
6. Marta M. opakovane žiada o opravu poškodenej cesty pri požiarnej 

zbrojnici a diery pod zastávkou pri kultúrnom dome. 
7. Helena Š. žiada o opravu chodníka na zastávke MHD (ulica M. Mišíka)  

v Prievidzi. Nástupište smer do Veľkej Lehôtky. Po daždi je tam mláka 
a ľudia nastupujú do autobusu cez vodu. 

8. Milan H. žiada o prekrytie kanála (hĺbka cca 80 cm) na Uhlištnej 49. Ide 
o zúžené miesto a pri strete s chodcom je tu nebezpečenstvo úrazu. 
 

 
K bodu 6) 

Informovanie prítomných občanov o plánovaných akciách: 
,,Čistenie chotára,, 25.03.2023.  

 7:30 – Stretnutie a rozdelenie do skupín 
 8:00 – Rozchod na čistenie 

12:00 – Stretnutie v kultúrnom dome a občerstvenie 
15:00 – Ukončenie akcie 
 
,,Rok výročí,, 05.07. - 09.07.2023. 
01.07. – Inštalácia výstavy 
02.07. – Otvorenie výstavy 15:00 – trvanie do 09.07. 
(v prípade zlého počasia ukončiť už v piatok 07.07.2023). 
08.07. – Celodenný program 
09.07. – 10:30 Slávnostná sv. omša v kostole 
 -  14:00 Stretnutie speváckych súborov 
 
 

K bodu 7) 
Ján Mäsiar, predseda VVO č. V – Veľká Lehôtka, poďakoval všetkým 

prítomným a ukončil stretnutie. 
 

V Prievidzi dňa 02.03.2023 
 
 

Ján Mäsiar 
predseda VVO č. V 

Zapísal: Ing. Branislav Bullo 


