MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I. - (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)
Konaného dňa: 22.10. 2013
BOD č. 1 : Poslanec volebného obvodu č. 1 pán Urík privítal obyvateľov a Mgr. Ďureje
privítal predstavil zástupcov mesta Prievidza, náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov
spoločnosti SMMP, SAD PD, UNIPA.
Následne predal slovo primátorke mesta.
BOD č. 2: Primátorka mesta Prievidza, JUDr. Katarína Macháčková, informovala
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste
Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, rekonštrukcia miestnych
komunikácií, verejné osvetlenie, sociálna pomoc obyvateľom, zveľaďovanie zelene v meste
a výsledky petície za výstavbu rýchlostnej cesty R2.
BOD č. 3: 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. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových
požiadaviek.
p. ŠVARC, Šumperská ul., Prievidza
a) žiada osvetliť územie od Patrie smerom ku Svitu, ľudia tadiaľ prechádzajú do práce,
skoro ráno je tam úplná tma
b) informoval sa na priority primátorky v kampani pred voľbami do VÚC
c) informoval sa na novú výstavbu pred hypermarketom TESCO na Nábrežnej ulici a či
bude zabezpečená náhradná výsadba za vypílené stromy
d) informoval sa prečo nebola primátorka pozvaná na výjazdové zasadnutie vlády v meste
Handlová
ODPOVEĎ: Vláda si vyberal okruh pozvaných hostí.
e) zaujímal sa kedy bude zrekonštruované námestie pred Úradom práce.
ODPOVEĎ: Rekonštrukcia námestia je finančne náročná a v súčasnosti nemá mesto
dostatok prostriedkov na jej uskutočnenie.
f) informoval sa či bude primátorka znovu publikovať v novinách svoj pracovný denník, kde
informovala obyvateľov o práci počas týždňa.
g) informoval sa ako pokračuje výstavba obchvatu Prievidze
Obyvateľka, Nábrežie sv. Cyrila vchod č. 42
a) žiada prispôsobiť parkovanie v blízkosti jej domu Nabr. sv. Cyrila 612, parkovať sa môže
len na vodorovne vyznačených miestach a tam nie sú
ODPOVEĎ: V súčasnosti nemôžu byť v tejto lokalite vyznačené miesta vodorovne, nebol
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by tam dostatočný priestor podľa vyhlášky, s ktorou sa v minulosti nepočítalo. V súčasnosti
sa plánuje s vybudovaním parkovacích miest v blízkom okolí.
b) informovala sa od koľkých minút sa platí parkovné v CMPZ
c) informovala sa či je možné na rezidentskú kartu parkovať aj v iných rezidentských
pásmach
d) žiada vyčistiť kanalizačné vpuste pred vchodom č. 42 na Nabr. sv. Cyrila
p. HROMADA, Rastislavova ul.
a) žiada obmedziť vstup nákladných áut na námestie
ODPOVEĎ: nákladné autá majú svoj prikázaný smer a ich vstup je spoplatnený. Navyše ak
ide o zásobovanie nie je možné ich obmedziť.
b) zaujímala sa o riešenie problematiky predajných stánkov na námestí
c) žiada viac smetných nádob na ul. M. Hodžu, podnikatelia, ktorí tam majú prevádzky
používajú na odpad z tovaru smetné nádoby určené pre obyvateľov
d) opakovane sa sťažoval na neporiadnych psíčkarov
e) kritizoval rozpory medzi poslancami mestského zastupiteľstva
ODPOVEĎ: vystúpil p. poslanec Urík a Gonda, ktorí sa mu snažili objasniť súčasnú
situáciu.
f) informoval sa prečo do relácie RTV o zasadnutí vlády nebola prizvaná aj primátorka
mesta Prievidza
p. MIROSLAV KOCIAN
a) poďakoval za zlepšenie vzhľadu mesta, hlavne za rekonštrukciu chodníkov a pravidelne
kosenie. Informoval sa, či budú upravené aj parkovacie miesta aj pred inými vchodmi na
Dlhej ulici nielen pred 44-48.
ODPOVEĎ: Áno, úprava je naplánovaná v najbližšej dobe.
b) žiada opíliť brezu pred vchodom č. 46, je príliš vysoká.
c) žiada aby pribudlo aj ďalšie vyhradené miesto pre ZŤP na Dlhej ulici.
p. GESCHWANDTNEROVÁ, M. Hodžu
a) v mene zástupcov bytov, sa informovala na možnosť odkúpenia podkrovných bytov. Za
bývalého vedenia jej bolo prisľúbené, že si ich bude môcť odkúpiť za podobnú cenu ako
byty v Necpaloch (približne 100 tisíc korún). V súčasnosti jej ich mestský znalec ocenil na
vyše 20 tisíc EUR, sama do neho investovala už niekoľko tisíc a táto cena sa jej zdá
vysoká. Byty nie sú ani dobre zateplené a sú bez výťahu na 5. poschodí.
ODPOVEĎ: Danú problematiku je potrebné preveriť, bola prizvaná aj na osobné stretnutie
s primátorkou mesta.
b) stará sa o zeleň pred vchodom, ktorú si vysadila, pri obstrihávaní kríkov odniesla konáre
k smetným košom ale následne bola napomenutá hliadkou MsP, že zakladá nelegálnu
skládku.
ODPOVEĎ: Takýto odpad je možno zaviesť do kompostárne alebo sa prípadne dohodnúť
so spoločnosťou UNIPA, keď bude prevádzkovať údržbu v zelene v tejto konkrétnej časti
môžu jej odpad vziať.
c) žiada vypíliť vyschnutý strom za plechovou autobusovou zástavkou na ul. M. Hodžu.
Obyvatelia o to opakovane žiadajú už tri roky.
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p. ŠRÁMKOVÁ, Dlhá ulica
a) poďakovala vedeniu za viac kultúrnych akcií v centre mesta a rekonštrukciu ciest
b) informovala sa na pokroky v projekte parkoviska pred Allianzom na Dlhej ulici
c) žiada o úpravu kvetináčov pred budovou gymnázia, sú hrdzavé a zarastené.
d) žiada častejšiu kontrolu ihrísk aj v parku Skotňa pri pingpongových stoloch aj na Nabr.
sv. Cyrila
p. MAZÁŇ, Nábrežie sv. Cyrila
a) informoval sa ako je to s platením parkovného, ke´d si potrebuje len vyložiť nákup,
a následne auto preparkuje do garáže Pod skalkou
b) žiada osvetliť lokalitu pri garážach Pod skalkou
c) informoval sa ako sa budú odhŕňať chodníky počas zimy
p. VRANA, Nábrežie sv. Cyrila
a) žiada vyčistiť parkovisko na pri MŠ na Nábreží sv. Cyrila
b) informoval sa možnosti obmedziť časové rozpätie spoplatneného parkovania
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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