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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. III. -  (Sídlisko Zapotôčky)  

Konaného dňa: 19.5.2014 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SMMP, SAD PD, TSMPD. 
Následne predal slovo primátorke mesta. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Maxina, informoval prostredníctvom 
prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, zníženie poplatku za KO, zmeny 
v cintorínskych službách, obnova a budovanie cyklotrás, sanácie zosuvov, rekonštrukcie 
MŠ a ZŠ, budovanie CDI, výstavba nájomných bytov, budovanie parkovísk, podpora športu 
v meste, výstavba rýchlostnej cesty R2, ocenenie za komunikáciu, vydanie monografie, 
investície v roku 2014.  
BOD č. 3:  Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek 
obyvateľov z VVO 3. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh 
z posledného stretnutia s obyvateľmi. 
 
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. PAUČIN, I. Krasku 16 
a) poďakoval za zmenu volebného okrsku, obyvatelia to majú bližšie 
b) žiada opravu cesty na I. Krasku, keď zaprší stojí tam voda aj na križovatke s Ul. Bendíka 
aj v strede vozovky. 
c) žiada oplotiť ihriská aby sa obmedzil prístup psov na tieto plochy a žiada častejšiu 
kontrolu ihrísk hliadkami MsP 
d) žiada osadiť lavičku pred bytový dom 
e) informovala sa na spôsob vyplácania nepedagogických zamestnancov 
MAROŠI, Rázusova ul. 
a) informoval sa na plánovanú výstavbu ďalších parkovacích miest na Ul. Rázusa 
b) žiada opraviť prepadnutý chodník pri kanalizácii na Ul. Rázusa 20 
c) žiada vyčistiť kanalizačnú vypusť pred vstupom do garáži pri ZPS  
d) žiada dôslednejšie kosenie, na Ul. Rázusa pri poli boli vykosené len pásy popri chodníku 
ďalej sa nepokračovalo, minulý rok bolo kosenie lepšie.  
e) žiada vysekať burinu v areáli ZPS 
STAŇO, Ul. Mišúta 710 
a) predniesol nesúhlasné stanovisko obyvateľov z Ul. Mišúta k výstavbe p. Andrejovského 
na polyfunkčnom objekte GRAND. 
p. VANKOVÁ, Tajovského ul. 
a) informovala sa aký má mesto ďalší zámer s areálom MŠ Závodníka, navrhuje vybudovať 
bazén pre predškolákov  
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p. KOHÚTOVÁ, Tajovského ul. 
a) upozornila že jej kamarátky mali problém umiestniť deti do MŠ v ich obvode 
b) informovala sa ako sa obyvatelia môžu dozvedieť o zámere nejakej výstavby v areály na 
Š. Závodníka 
p. EZECHIÁŠ Ľudovít 
a) jeho otec bol pôvodným majiteľom areálu na Š. Závodníka, predal ho baniam so 
zámerom, že tam budú jasle. Obyvateľ žiada zachovať areál pre tento účel. 
b) kritizoval vyšku poplatku za hrobové miesto 
c) navrhol zaviesť systém prechodu pre chodcov na vyžiadanie, prevádzkuje ich napríklad 
firma SIEMENS 
d) pochválil hustotu spojov MHD 
 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


