Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I - (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)
Konaného dňa: 21.10.2019
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 2019, obnova
futbalového štadióna, rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia Meštianskeho domu,
výstavba podzemných kontajnerov, investície do škôl a školských zariadení počas letných
prázdnin, rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa, revitalizácia vnútrobloku Ul. Ľ. Ondrejova,
rekonštrukcia lávky, modernizácia mestských knižníc, sprevádzkovanie novej kompostárne,
rekonštrukcia telocviční na ZŠ Energetikov, nové kultúrne podujatia – Prievidzský rínok,
zreštaurovaná socha na Námestí piaristov, vyznačovanie priechodov pre chodcov,
investície v CVČ, projekt 3D tlačiarní pre deti – cezhraničný projekt s mestom Karviná,
digitalizácia rezidentských parkovacích kariet, mobilná aplikácia na parkovné, podpora
zdieľaných bicyklov, znovuotvorenie zmodernizovaného letiska, projekt cyklotrasy,
rekonštrukcia autobusovej stanice, rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
SVB Šumperská 21- 23, Prievidza
a) žiada rozšíriť parkovanie pred bytovým domom
b) žiada pokračovať v opravách chodníkov na sídlisku Mládež
ODPOVEĎ: viceprimátor JUDr. Maxina a vedúci finančného oddelenia Ing. Bielický
zdôraznili komplikovanosť financovania samospráv od štátu a zvyšovanie finančných
povinností, ktoré odoberajú z možných investícii do rozvoja mesta.
OBYVATEĽ, Dlhá ulica, Prievidza
a) pochválil nové chodníky vo VVO 1
b) Dlhá ulica vnútroblok 6-36 stiahnutý asfalt, neopravený chodník – žiada opraviť
c) sťažoval sa na cyklistov chodiacich po chodníku
d) kritizoval dopravné značenie STOP na križovatke pri vysokej škole (smerom na
Husqvarnu)
ODPOVEĎ: MsP nerieši značenie STOP, ale vodičov jazdiacich v protismere.
e) do podzemných kontajnerov sa nezmestia väčšie objemy sklenených nádob
f) zlé pomenovanie zastávok Roľnícke družstvo a Kopanice Podchody – žiada opraviť
na súčasné pomenovania
p. ŠITANCOVÁ, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza
a) pochválila podzemné kontajnery
b) kritizovala preplnené kontajnery na odevy – žiada častejší vývoz (Ul. Škarvana +
centrum)
c) prevádzky neseparujú – minimálne kartóny by mohli separovať
d) žiada viac zelene na námestí

e) pochválila rekonštrukciu Domu smútku, silná klimatizácia
f) pochválila časté kosenie – ale v prípade veľkých horúčav by sa nemuselo – žlté
trávniky
g) žiada častejšie zametať úsek medzi podchodom a gymnáziom
ODPOVEĎ: priestor čistený každý pracovný deň
p. MREŽOVÁ, sídlisko Mládež
a) chodník popod trať smerom k autosúčiastkam, kde sú aj verejné toalety – sú tam
rozrastené kríky okolo ihličnanov – žiada opíliť
ODPOVEĎ: ide o súkromný pozemok
b) informovala sa, či sú do rekonštrukcie autobusovej stanice zaradené aj chodníky
ZODPOVEDANÉ na verejnom stretnutí
c) lávka pri ALFAPLASTE – zlý technický stav
ODPOVEĎ: most sa už nesmie používať, plynári nechcú povoliť zrušenie lávky
d) informovala sa na opravy chodníkov na Mládeži – cez vnútroblok od stanice
ODPOVEĎ: podľa rozpočtu mesta
p. ŠRÁMKOVÁ, Škarvana 2, Prievidza
a) zmazanie evidenčného čísla na tabuľke po 6 rokoch – žiada o novú tabuľku
b) žiada opraviť chodník popri Nedožerskej ceste
ODPOVEĎ: územné konanie napadli vlastníci priľahlých domov
c) žiada opraviť chodník pred Domom kultúry na Ul. F. Madvu
d) prechod popred Kláštor smerom na Š. Moyzesa – vznikajú tam kolízne situácie,
strety áut a taxikárov s chodcami a ostatnými autami
ODPOVEĎ: dopravný inžinier to neschváli, poslanci VVO 1 prerokujú požiadavku na
zasadnutí výboru. Nedisciplinovaných vodičov rieši MsP prostredníctvom
dopravného inšpektorátu.
BOD č. 4: Viceprimátor JUDr. Maxina sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.

