
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru volebného obvodu č. V. Veľká Lehôtka 

(ďalej „VVO č. V.“) 

konaného dňa 07.10.2021 

v čase od 17.00-20.00 hod. 

Prítomní :   podľa priloženej prezenčnej  listiny 

Program zasadnutia: 

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Požiadavky od obyvateľov  

3. Stretnutie so zástupcom firmy DKP SLOVAKIA s. r .o. 

4. Stanovisko k žiadosti zriadenie vecného bremena – Dalibor Kielar 

5. Stanovisko k opakovanej žiadosti spoločnosti Slovak Estate s. r. o 

6. Stretnutie seniorov - úcta k starším 

7. 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: 

Na základe požiadaviek od obyvateľov, VVO žiada vyzvať SSC  k čisteniu všetkých komunikácií, ktoré 

majú v správe, vrátane odburinenie krajníc pozdĺž komunikácií. 

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

Na základe požiadaviek od obyvateľov, VVO žiada vyzvať spoločnosť SSE, k opíleniu konárov  z drevín, 

ktoré zasahujú do elektrického vedenia. 

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

Obyvateľka, žiada odbor životného prostredia MsÚ, zistiť a vyzvať majiteľa nehnuteľnosti na 

Podhorskej ulici č. 73, k opíleniu resp. spíleniu  všetkých stromov, ktoré  zasahujú konármi na miestnu 

komunikáciu, ktorá je opakovane znečisťovaná spadnutím ovocím, dreviny nie sú udržiavané počas 

celého roku.  

Hlasovanie:  Prítomní:3   Za:3  Proti:0    Zdržal sa:0 
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K bodu č.3: 

Mestu Prievidza bola doručená opätovná žiadosť žiadateľa DKP Slovakia s. r. o., o zmenu územného 

plánu mesta Prievidza. 

Zasadnutia sa zúčastnil zástupca firmy DKP SLOVAKIA s. r .o.,  Róbert Spál, ktorý žiada riešiť zmenu 

územného plánu mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka z funkcie z „Nezastavané územie“ na 

„Rekreačné územie intenzívne“ . Na základe uvedeného, žiada vyvolať pracovné stretnutie s vedením 

mesta, obyvateľmi mestskej časti a zástupcami firmy na tému „rekonštrukcia chaty Mráznica“. 

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

K bodu č. 4: 

VVO č. 5., dáva súhlasné stanovisko k žiadosti Dalibor Kielar, Ul. A. H. Gavloviča, zast.. spoločnosťou 

Stredoslovenská distribučná, a.s., zriadenie vecného bremena, preložka vzdušnej VN siete vo Veľkej 

Lehôtke,  na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka parcela registra E KN 

0/1 a č. 9-1221, parcela registra C KN č. 85, križovatka ulíc Hlboká a Remeselnícka ulica. 

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

K bodu č. 5: 

VVO č. 5., dáva nesúhlasné stanovisko k opakovanej žiadosti spoločnosti Slovak Estate  s .r .o., 

k odkúpeniu  podielu na pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, pod cestou a to ¼ z parcely registra E KN č. 

1810/1. 

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

K bodu č. 6: 

Výbor volebného obvodu č. 5., žiada vyčleniť finančnú hotovosť vo výške 150 € z operatívnej položky 

výboru. Hotovosť bude požitá pri príležitosti úcty k starším, stretnutie  seniorov   sa uskutoční  dňa 

14.10.2021. 

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

K bodu č. 7: 

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

 

        

 

        Juraj  Ohradzanský 

                     predseda volebného obvodu č. 5 

 

 

Zapísala: Jana Mjartanová 



 

 


