
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 02.09.2021 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky od obyvateľov  

3. Spomienka na SNP 

4. Ukončenie zasadnutia 

K bodu č.1:  

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č. 5., privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie výboru 

volebného obvodu. 

K bodu č. 2: 

Výbor volebného obvodu prijal ústne sťažnosti od obyvateľov, ktorí žiadajú, správcu cintorína 

o dodržiavanie a následné kontroly pri výkopoch hrobových miest, alebo pri ich úprave.  Žiadajú, aby 

boli odstránené všetky kopy zeme, ale aj veľké kamene,  ktoré tam ostávajú po uvedených zásahoch, 

alebo sú následne vyvážané do okolia cintorína. 

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0

   

Helena Bátorová, žiada dokončiť opravu vyfrézovaného úseku cesty na Viničnej ulici  cca pri RD č.11.  

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

Helena Bátorová, žiada vyčistiť odtokový kanál od naplaveného štrku a kameňov, ktorý sa nachádza 

pri križovatke ulíc Podhorská a Školská. 

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

VVO č.5.,  prijal ústnu žiadosť od obyvateľov, ktorí žiadajú riešiť obnovu celého multifunkčného ihriska 

aj s umelou trávou z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu a z dôvodu bezpečnosti, ktoré je rokmi, kedy 

bolo dané do užívania  značne opotrebované a poškodené. Ihrisko je v každom ročnom období 

využívané na svoj účel. 

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0 
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Marta Mellová,  žiada z dôvodu bezpečnosti,  opraviť priestor a chodník pred domom smútku,  

uvedený priestor je značne poškodený. 

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

VVO č. 5., prijal ústnu žiadosť od obyvateľov , ktorí žiadajú o rozšírenie, zväčšenie dolnej zástavky 

MHD z dôvodu bezpečnosti,  nakoľko uvedená zástavka slúži na nástup aj výstup obyvateľov. 

Hlasovanie:                   Prítomní: 3                      Za: 3                      Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3: 

Pri príležitosti výročia SNP sa konala pietna spomienka,  položením venca pri pomníku padlým vo Veľkej 

Lehôtke. 

K bodu č. 4: 

Juraj Ohradzanský, predseda VVO č. 5., poďakoval všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

        JURAJ   OHRADZANSKÝ 

        PREDSEDA VOLEBNÉHO OBVODU Č.5 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 


