
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. 7 (Hradec)  

Konaného dňa: 27.11.2017 
 

BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal  obyvateľov a predstavil zástupcov vedenia mesta 
Prievidza, poslancov mestského zastupiteľstva a náčelníka MsP.  
 
BOD č. 2: Prednosta Mestského úradu v Prievidzi, MVDr. Norbert Turanovič, informoval 
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste 
Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: rekonštrukcie ciest a chodníkov, rekonštrukcie škôl 
a školských zariadení, zvyšovanie bezpečnosti chodcov, kolumbárium, rozšírenie 
kamerového systému, rekonštrukcia v KD Necpaly, rekonštrukcia osvetlenia v športovej 
hale, investície v CVČ, revitalizácia Plastiky mieru, spevnené plochy na Gazdovskej ulici, 
multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského, tanečná trieda na ZŠ Energetikov, nové parkovacie 
miesta pri cintoríne, investície v zimnom štadióne, ocenenie fontány Pod lipami, 
rekonštrukcia ZUŠ L. Stančeka, pripravované investície na rok 2018.  
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
 
p. TOMKA 
a) priestor pred stanicou, kde stojí MHD – porucha lámp. Začiatkom októbra nesvietili 
lampy – žiada opraviť 
b) kritizoval zdevastované telocvične na baníckom učilišti  
 
p. KANIANSKY  
a) žiada spevniť cestu na ulici smerom k potoku, problémom sú nevysporiadané pozemky 
ODPOVEĎ: mesto nemúže investovať do cudzieho majetku 
 
p. KANIANSKY ml. 
a) žiada preložiť lampu zo stĺpa na stĺp, prípadne doplniť bod (cestička k potoku)  
 
p. ČIČMANEC  
a) žiada častejšiu zimnú údržbu-  Parková ulica ( chodí až ráno).  
b) žiada zokruhovať vodovod na Parkovej ul. 
 
p. PARTIKA 
a) žiada právne vyjadrenie k tejto prístupovej ceste pri drevenici p. Diana vedúcej cez 
parcely, ktoré nie sú majetkom mesta ani majetkom pána Diana? na doložínie 
k vyšetrovateľovi policajného zboru, keďže vec pravdepodobne ani po výsluchu manželky 
stále nie je uzavretá. 
b) v súvislosti so susednou stavbou (drevenica na Lesnej ulici, vedľa môjho domu č. 57). 
Od novembra 2016 žiadam stavebnú úrad o možnosť vyjadriť sa k zmene používaniu 
nehnuteľnosti z pozície najbližšieho suseda. V júni 2017 som mal aj osobné stretnutie s 
pánom Bačom, na ktorom to bolo prisľúbené. Doteraz som k ničomu nebol prizvaný, ale v 
septembri som dostal priložený list od mesta Prievidza. Zákonná lehota spomínaná v liste 
už dávno uplynula, nemám však žiadnu ďalšiu informáciu a nevieme čo a deje. Objekt bol 
aj v novembri stále používaný a prenajímaný turistom, využívaný je stále, stavebné úpravy 



 

 

 

stále prebiehajú. Majitelia drevenice dokonca bez stavebného povolenia medzitým zabrali 
cudzie parcely a postavili na nich čierne stavby. Mne však od začiatku ide iba o možnosť 
vyjadriť sa k zmene účelu využívania nehnuteľnosti a zabezpečiť, aby stavba bola 
využívaná v súlade so zákonom. 
ODPOVEĎ: 
 V súčasnosti bolo vydané prerušenie stavebného konania – nemalo by sa využívať, ale 
stále sa využíva. Ing. Bača  informoval že problém riešilo aj odd. ŽP a stavebný úrad 
 
OBYVATEĽKA 
a) upozornila  na mail, ktorý hovorí o vybudovaní sociálno integračného centra pre Rómov 
v danej lokalite. 
 
Ing. Barta a Ing. Michálek 
a) problematika zosuvov, žiadajú mesto, aby bolo aktívnejšie v tejto problematike, 
spolupracujú s Ing. Veselým a boli účastní aj v komisii pre zosuvy 
 
 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakovala za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


