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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I. -  (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)  

Konaného dňa: 15.4. 2013 
Počet prítomných obyvateľov: 24 

 
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a  predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
zástupcu MsP, predstaviteľa spoločnosti SMMP, SAD PD. 
Následne predal slovo zástupcovi primátorky. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. informoval prostredníctvom 
prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: dane v Prievidzi, zmeny v poplatkoch za komunálny 
odpad, finančná pomoc obyvateľom, zlepšenie vybavenia kultúrnych domov v prímestských 
častiach, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov v meste, úspora pri 
financovaní ľadovej plochy, kontrola bilbordov v meste, Rok výročí mesta Prievidza, petícia 
za vybudovanie rýchlostnej cesty R2. 
 
Špeciálne bola vysvetlená problematika poplatkov za KO. Zástupca primátorky podal 
obyvateľom všetky potrebné informácie a podrobné vysvetlenie avizovaných zmien 
v poplatkoch za KO. 
 
Po skončení prezentácie poďakoval za pozornosť a predal slovo Mgr. Veronike Ľahkej. 
 
 
BOD č. 3: Mgr. Ľahká predstavila projekt ARS PREUGE pod názvom PARKOTVOR, 
ktorého primárnym cieľom je obnoviť park Skotňa a vytvoriť zaujímavé miesto pre trávenie 
voľného času všetkých obyvateľov mesta. 
Zároveň pozvala obyvateľov na multigeneračné stretnutie, ktoré sa bude konať 21.6.2013, 
kde môžu obyvatelia predkladať svoje návrhy na obnovu parku Skotňa. 
 
BOD č. 4:  Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek 
obyvateľov z VVO 1. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, zo 
zasadnutí výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi. 
 
BOD č. 5: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. SABOL 
a) je nespokojný s nerovným terénom dlažby na Námestí slobody, je hrboľatá, často sa 
potkýna o vystupujúce dlažobné kocky. Dlažba pôsobí neesteticky. 
Odpoveď: Dlažba bola osadená ešte za minulého vedenia, v súčasnosti sa prezisťuje 
možnosť financovania z nového projektu pomocou nenávratných finančných zdrojov. 
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b) Na autobusovej zástavke OD PRIOR nie je vybudovaný prístrešok. 
Odpoveď: Zástavka sa nachádza na súkromnom pozemku, preto nie je možné vybudovať 
prístrešok na prekrytie zástavky. 
c) Parkovacia  plocha na Dlhej ulici nebola zametaná už dlhší čas. 
Odpoveď: Počas zametania danej plochy si ľudia nepreparkovali svoje autá, dôvodom čoho 
bolo nedostatočné vyčistenie parkovacej plochy. 
p. KOCH, Šumperská ulica 
a) žiada o opílenie borovice pred vchodom 31. Borovica má dva hlavné konára, žiada 
a úplne spílenie jedného z nich, ktorý cloní svetlu. 
b) opakovane žiada o opílenie stromu (javor) pred vchodom 29, ktorému nepezbečne 
vyrastá šikmý konár. Obyvatelia sa boja, že strom sa vyvráti a navyše im stále zanáša ríny. 
c) žiada o reorganizáciu parkovania na ulici, aby autá parkovali len naľavo a bol vynechaný 
priestor pred vchodmi v prípade príjazdu záchranných zložiek nemajú kde zaparkovať. 
Odpoveď: Situácia s parkovaním na Šumperskej ulici bude opätovne prehodnotená. 
p. POHLOVÁ, Šumperská ulica 
a) žiada o vypílenie stromu v areáli MŠ na sídlisku Mládež, ktorý počas letného obdobia 
neustále znečisťuje okolie. 
b) upozornila na nedostatočné odhrabanie chodníka pri MŠ, počas zimného obdobia. 
c) upozornila, že z ich bytového domu boli odcudzené liatinové rúry odkvapu. 
ODPOVEĎ: Nabudúce je potrebné zavolať políciu, pri akejkoľvek podozrivej činnosti. 
p. DOJČINOVIČOVÁ 
a) žiada o odstránenie skládky pod nadjazdom a pri koľajniciach smerom na Handlovú, je 
odhodená stará chladnička. 
b) upozornila na neporiadok pre domami podnikateľov na ulici pod Nadjazdom. 
p. VRANA, Nábr.sv. Cyrila 
a) žiada o rozšírenie parkovacej zóny o Nabr. sv. Cyrila, nakoľko je tam permanentný 
problém zaparkovať. 
b) upozornil na zlú povrchovú úpravu parkoviska za domami na Nabr. sv. Cyrila. Terén 
parkoviska sa zvažuje smerom do stredu, drží sa tam voda nakoľko sú kanalizačné vpuste 
na oboch krajoch. 
p. KRÁLIKOVÁ, učiteľka MŠ Nabr. sv. Cyrila 
a)žiada o častejšiu kontrolu hliadok MsP v areály MŠ, nakoľko sa v neskorších hodinách 
v priestoroch ihriska zdržiavajú mladí, ktorí robia neporiadok a ničia preliezky. 
b) žiada o opravenie asfaltovej plochy ihriska MŠ Nabr. sv. Cyrila 
p. LACKO, Vinohradnícka ul 
a) žiada o opravu výtlkov na Vinohradníckej, Záhradníckej a Mariánskej ulici 
b) žiada o duplicitné osadenie dopravného značenia, ktoré upozorňuje na platenú zónu 
parkovania 
ODPOVEĎ: Duplicitné osadenie je v rozpore so zákonom. 
p. ORAVEC, A. Hlinku 
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a) žiada o premiestnenie nádob na smeti, ktoré sú umiestnené pred vchodom 37, po 
každom víkende sú vykývané a ich obsah rozhádzaný po okolí. Uviedol, že na ulici sú 
umiestnené veľké smetné nádoby, ktoré postačujú. 
b) žiada o obnovenie náteru na priechodoch pre chodcov v okolí A. Hlinku 
c) upozornil na vyvrátenú plech na atike budovy SMM. Žiada o nápravu. 
p. HROMADA, ul. M. Hodžu 
a) žiada o opravu výtlkov na ul. Poľnohospodárov 
b) žiada o vyčistenie neporiadku pri a pod Nadjazdom 
c)upozornil na neporiadnych psíčkarov, ktorí neupratujú exkrementy. 
d) upozornil, že obyvatelia, ktorí prerábajú byty vyhadzujú stavebný odpad do smetných 
nádob 
ODPOVEĎ: V bodoch c a d je potrebné takúto činnosť okamžite nahlásiť MsP. 
 
BOD č. 6: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


