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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. IV. -  (Kopanice)  

Konaného dňa: 26.11.2015 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Vlčko privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi 
primátorky mesta. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., 
informovala prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania 
v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, zrekonštruovanom námestie 
J.C. Hronského, rekonštrukcie ciest a chodníkov, fontána na Námestí slobody, lávka cez 
rieku Handlovka, rozšírenie cintorína, modernizácia verejného osvetlenia, osvetlenie ulíc, 
nové lavičky, rekonštrukcie škôl, budovanie ihrísk, rozšírenie rozhlasu, oprava KD, nové 
parkoviská, podpora športu, náhradná výsadba, obnova plagátovaniach plôch, 
osvetľovanie prechodov, investor, výhra v súťaži o najkrajšie mesto. 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
p. KRAKOVIKOVÁ, Na karasiny 246, Prievidza 
a) žiada osadiť lampy za domom – staré boli odstránené, je tam veľká tma teraz 
b) žiada opraviť chodníky medzi vchodmi 3 a na Ul. Na karasiny, stojí tam voda – stačilo by 
vyrezať obrubníky aby voda odtiekla 
p. KŇAZEOVÁ, Benedikta 13 - 21,  Prievidza 
a) treba osadiť dodatkovú tabuľu k tabuli zákazu okrem obyvateľov bytového domu, je to 
jediný prístup k bytovému domu, nie je tam prístup pre sanitku, často tam stávajú cudzie 
autá – nepomohli ani papuče a pokuty od polície 
b) zablahoželala k oceneniu najkrajšieho mesta 
c) žiada namaľovať prechod na Ul. Gorkého smerom k Lesoparku +  pri škole na uliciach 
Energetikov, Benedikta 
d) žiada natiahnuť nový asfalt na chodníkoch kde bol strhnutý 
f) žiada vypíliť strom za bytovým domom, žiadosť si už podávali no strom nie je stále 
vypílený 
p. KIŠŠ, Energetikov,  Prievidza 
a) žiada opraviť cestu aj chodník na Ul. Energetikov 
OBYVATEĽ, Ul. Gorkého, Prievidza 
a) žiada osadiť smetný kôš pri lavičky oproti prevádzkam Kebab a Piano, Ľudia tam jedia 
a zanechávajú smeti  
p. MAŠLÁNI, Ul. Gorkého 23, Prievidza 
a) žiada vymeniť laty na lavičke za vchodom 
b) za krčmou Pyramída je múr s nebezpečným zábradlím upozornil aj na poškodenú 
fasádu – treba zistiť vlastníka budovy a vyzvať k náprave (pravdepodobne PTH) 
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poslankyňa PORUBCOVÁ, Veterná, Prievidza 
a) upozornila na zlý stav cesty na Ul. Majerníka – chodí tadiaľ veľa áut na cintorín, je to 
nebezpečné – žiada opraviť aspoň najkritickejšie výtlky 
OBYVATEĽ, Prievidza 
a) upozornil, že na nových chodníkoch na Ul. Clementisa stojí voda 
b) žiada aby technické služby sneh v zime odhŕňali nie len utláčali 
p. BELÁK, Na Karasiny, Prievidza 
a) žiada opakovane prepojiť cesty za domami na ulici Na karasiny – treba opätovne osloviť 
elektrikárov, ktorí to nechceli povoliť kvôli ochrannému pásmu 
b) upozornil, že v zime obyvatelia bytových domov nechcú odhrabávať sneh 
OBYVATEĽKA, Prievidza 
a)žiada častejší odvoz kôp nahrabaného lístia 
p. PAŽICKÝ, Rakytová 13, Prievidza 
a) upozornil, že zamestnanci zberného dvora dovolia vynášať veci, ktoré neskôr ľudia pália 
– znečisťujú ovzdušie 
b) žiada osadiť meradlo exhalátov aj na Kopaniciach 
 
BOD č. 4: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


