
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. II. -  (Sídlisko Píly, Staré mesto)  

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 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. 
 
Ing. Jozef KARAS, Prievidza 

a) vyjadril potešenie nad prijatím Akčného plánu transformácie Hornej Nitry, otvoril 
diskusiu k vykurovaniu a jeho technické alternatívy, zdôraznil urgentnosť riešenia 
problematiky vykurovania mesta Prievidza. 

 
p. NOVOSADOVÁ, Prievidza 

a) chodníky na Okružnej ulici – potrebná rekonštrukcia v blízkosti Jednoty na oboch 
stranách. 

 
p. CHOVANCOVÁ, Prievidza 

a) chodník na Baníckej ulici – potrebná rekonštrukcia, žiada jeho opravenie. 
 
p. GRILUSOVÁ, Ul. Stodolu, Prievidza 

a) žiadala vyfrézovanie chodníka – časť sa vyfrézoval, položil sa aj nový asfalt, žiada 
opravu chodníka v celej dĺžke 

b) žiada osadenie 3 lavičiek smerom od Lidla 
ODPOVEĎ: viceprimátor Ing. Jelačič odpovedal, že požiadavka je v stave riešenia 
a lavičky budú osadené 

 
p. JAHODNÍKOVÁ, Súkennícka 15, Prievidza 

a) žiada o opravu asfaltu, ktorý je zničený od áut – chodníky aj cestu 
 
OBYVATELIA, Námestie J. C. Hronského 



 

 

 

a) žiadajú o úpravu zelene v blízkosti Magury a večierky (Nám. J. C. Hronského 12 – 
14), kde sa zdržiavajú neprispôsobiví občania – potreba radikálnej úpravy 

 
p. ZIMANIOVÁ,  Gavloviča 18, Prievidza 

a) pochválila osadenie lavičky v centre na autobusovej zástavke 
b) žiada osadiť lavičku smerom od H. Gavloviča ku Kauflandu 

ODPOVEĎ: poslanci VVO súhlasia 
c) detské ihrisko pri škôlke – veľká ozvena vo vnútrobloku, zdržiavajú sa tam tínedžeri 

a robia veľký hluk – žiada častejšie hliadky MsP 
 
p. UHLIAR, M. R. Štefánika, Prievidza 

a) pochválil prácu MsP  
b) chodníky – oprava na Ul. S. Chalupku – predložil fotografie opraveného chodníka – 

vysypaný štrk, po pridaní podnetu na OPS vyspádovali chodník, teraz tam stojí 
voda, v inom úseku stále ostal štrk 

c) diskutoval o možnostiach vykurovania Prievidze z rôznych alternatív v Akčnom pláne 
d) pochválil program Baníckeho jarmoku počas dňa, ale kritizoval nočný program 

z dôvodu príliš hlasnej hudby – navrhol meranie hluku  
ODPOVEĎ: reagovala členka VVO p. Dadíková, ktorá p. Uhliara uistila, že k takejto 
situácii už nedôjde (tento problém prerokovala aj Mestská rada) 

 
p. BOROŠ, Prievidza 

a) žiada vyznačiť priechod pre chodcov na križovatke Björnsona a J. Kráľa 
ODPOVEĎ: viceprimátor Ing. Jelačič odpovedal, že to nie je možné, ak tam nie je 
chodník – dopravný inžinier by priechod neschválil 

 
p. BOŠIAK, Malookružná 13, Prievidza 

a) žiada opravu vozovky na Gorazdovom nábreží, ktorú zničili autobusy  
ODPOVEĎ: VVO už požiadavku zaznamenalo a označilo ju ako nesplniteľnú 

 
p. LUPTÁK, Ul. J. Škopca 170, Prievidza 

a) žiada prehĺbiť rieku Handlovka pod mostami, lebo „garantuje“, že Staré sídlisko opäť 
zaplaví tak ako v roku 2010  
ODPOVEĎ: prednosta MVDr. Turanovič odpovedal, že je to v kompetencii správcu 
toku rieky a zároveň upozornil na problém s riešením kanalizácie 

 
OBYVATELIA VVO II. 

a) žiadajú zmenu grafikonu MHD – žiadajú, aby autobus č. 3 (Bojnice, kúpele) 
zachádzal aj na zastávku J. Kráľa 

 
BOD č. 4: Viceprimátor Ing. Jelačič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým 
obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 
 


