
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. IV – (Kopanice)  

Konaného dňa: 23.10.2019 
 

BOD č. 1 : Mgr. Michal Ďureje, PhD. 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, rekonštrukcia MŠ 
na Ul. Clementisa, rekonštrukcia telocviční na ZŠ Energetikov, obnova futbalového 
štadióna, rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia Meštianskeho domu, výstavba 
podzemných kontajnerov, investície do škôl a školských zariadení počas letných prázdnin, 
revitalizácia vnútrobloku Ul. Ľ. Ondrejova, rekonštrukcia lávky na Košovskej ceste, 
modernizácia mestských knižníc, sprevádzkovanie novej kompostárne, 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. 
 
p. ŠTEFAN PAPRANEC, Ul. energetikov 32, Prievidza 

a) požaduje opravu schodišťa na zástavku, resp. chodníka k zastávke Energetikov, 
ktorý je v zlom stave, ešte aj zábradlie, resp. stĺpiky na schodišti sú v 
nevyhovujúcom stave 

b) požaduje opravu cesty na Ul. energetikov, ktorá je v zlom stave. Komunikácia mala 
byť podľa p. Papranca opravená už pred niekoľkými rokmi, avšak práce sa vždy 
posúvali a cesta dodnes nie je opravená. Na zlý stav cesty Energetikov poukázal aj 
pán Tkáč a pani Klačanská. 
ODPOVEĎ: Vedúci výstavby odpovedal, že konkrétne túto cestu by mali opraviť v 
roku 2020. Prednosta vysvetľoval spôsob a systém výberu ciest určených na opravy. 
T.j. jednotlivé cesty určené na opravy sú v kompetencii poslancov za príslušný 
volebný obvod. 
 

p. KLAČANSKÝ, Prievidza 
a) požaduje vyznačiť priechod pre chodcov na Ul. energetikov pri škole 
b) požaduje vyspraviť odstavné plochy na automobily tak, aby boli odvodnené – počas 

dažďa na nich stojí voda 
 
p. MEDLÍKOVÁ, Puškinova ulica, Prievidza 

a) upozornila na „fľakance“ na fasáde Meštianskeho domu.  
ODPOVEĎ: Prednosta vysvetľuje, že je to na požiadavku Pamiatkového úradu. 
Rovnako aj ďalšie súčasti rekonštrukcie sú riešené na základe pamiatkového úradu. 



 

 

 

b) kritizuje výbeh pre psov na Žabníku, ktorý je zle oplotený. Stĺpiky sa hýbu a pletivo je 
zle uchytené. Rovnako požaduje vysadiť strom a osadiť lavičku v priestore výbehu 
pre psov. 

c) požaduje vyriešiť situáciu na parkovisku na Ul. M. Rázusa, kde stromy, ktoré boli 
vysadené vyschli 

d) na Slánčikovej a Puškinovej sú časté poruchy vodovodnej siete – plánuje 
vodárenská spoločnosť rekonštrukciu vodovodného potrubia, resp. môže v tomto 
smere pomôcť mesto?  
ODPOVEĎ: Prednosta vysvetlil, že na jednotlivé správcovské spoločnosti nemáme 
ako samospráva dosah. 
 

p. IHNÁT, Prievidza 
a) pripomienkoval dopravné značenie ciest - v priestore, kde vyúsťuje Ul. Energetikov 

pri MHD zastávke, požaduje osadiť spomaľovač rýchlosti 
b) na Ul. M. Gorkého požaduje zmenu dopravného značenia tak, aby došlo k úprave 

parkovania odstavených vozidiel, pričom navrhol osadiť značenie zákaz státia po 
pravej strane (od Ul. Energetikov) na Ul. M. Gorkého. Nedá sa po komunikácii prejsť 
v oboch smeroch súčasne 
ODPOVEĎ: poslanec R.Takáč otvoril možnosť zjednosmernenia ciest Energetikov a 
M. Gorkého 

c) kritizuje poštu na sídlisku Kopanice, ktorá je „hanba sídliska“ – pýta sa, či by mesto 
mohlo  vyčleniť peniaze aspoň na zábradlie na vstup do pobočky pošty  
ODPOVEĎ: poslanec R. Takáč vysvetlil, že aj poslanci sú rozhorčení stavom 
pobočky, avšak ide o projekt súkromného vlastníka. Pripomenul, že vlastník prisľúbil 
zjednanie nápravy do konca mesiaca október 2019. 

d) požaduje, aby mesto zabezpečilo výstavbu parkovacích miest pri pobočke pošty 
e) pýta sa, komu patrí pozemok na Ul. energetikov a Kuzmányho, v okolí ktorého 

prerastá zeleň od okolitých chodníkov, pričom to nikto neudržiava – požaduje dozor 
 
p. ZÁVADSKÁ, Prievidza 

a) upozornila na to, že mestský rozhlas na Ul. energetikov funguje veľmi slabo 
b) upozornila na to, že na sídlisku Kopanice chýba stravovňa pre seniorov alebo aspoň 

výdajňa stravy.  
ODPOVEĎ: pán zástupca spomenul, že je možné zabezpečiť donášku stravy 
priamo domov 

 
p. MILAN MARKE, Prievidza 

a) upozornil na zarastený chodník od kríkov smerom k vodárni pri Severke 
b) upozornil na poprepádavaný chodník na Ul. energetikov 
c) upozornil na nedokončené práce pri opiľovaní stromov na Ul. V. Clementisa 2, 3, 4 – 

na stromoch sú suché konáre 
 
 
BOD č. 4: Prednosta MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil 
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 


