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Zápisnica zo stretnutia s obyvate ľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. V. -  (Veľká Lehôtka)  

Konaného dňa: 22.6.2016 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
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: osvetľovanie priechodov, štvrtý nájomný bytový dom, 
investor Brose v Prievidzi, opravy a rekonštrukcie škôl a školských zariadení, podpora 
mládežníckeho športu, portál Odkaz pre starostu, obchvat Prievidze, údržba ihrísk, 
náhradná výsadba, investície vo Veľkej Lehôtke, ďalšie rozpočtové výdavky, vo Veľkej 
Lehôtke a operatívna potreba výboru volebných obvodov. 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
p. Poslanec Fiamčík 
a) vystúpil s prepisom interpelácie z posledného zasadnutia MsZ o nedostatočnej výške 
operatívnej potreby VVO 5   
b) žiada organizovanie verejných zasadnutí v neskoršiu hodinu 
OBYVATEĽ,  Prievidza 
a) žiada vybudovať kanalizáciu v MČ Veľká Lehôtka 
b) žiada iné trasovanie linky MHD č.8 cesta trvá príliš dlho 
c)žiada navýšenie finančných prostriedkov operatívnej potreby VVO5 
d) žiada častejšiu opravu výtlkov 
e) žiada o vyčíslenie podielových daní, ktoré mesto dostáva od štátu za obyvateľov 
Ing. Bartoš informoval, že prioritou sú ťahy s vysokou dopravnou obslužnosťou. 
V súčasnosti sa čaká na dostupnosť obaľovacej techniky. Upozornil aj na majetkové 
pomery – správcom cesty vo Veľkej Lehôtke je TSK. 
JUDr. Maxina informoval, že vybudovanie kanalizácie je v kompetencií vodárenskej 
spoločnosti- mesto ich neustále dotazuje. 
p. HARTMAN 
a) žiada informovať o využití finančných prostriedkov na futbal samostatne vo Veľkej 
Lehôtke a samostatne v Prievidzi 
b) žiada dosadenie 11 tují do živého plota na cintoríne 
c) žiada informáciu koľko stojí kosenie futbalového štadióna a navrhuje kúpu traktora na 
tento účel 
d) žiada vybudovanie obrubníka na Strmú ulicu – po silnom da6di vyplavený neporiadok na 
cestu 
OBYVATEĽKA 
a) žiada o opravu ulíc Mlynárska, Podhorská, Remeselnícka 
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b) žiada o vyzvanie zamestnancov firmy T+T aby nehádzali vrecia na odpad do dvora ale 
zachytili o smetné nádoby (ničia ich psy) 
OBYVATEĽKA 

a) informovala sa čin niekto kontroluje vykonané práce – žiada prekontrolovať kvalitu 
cesty na Hlbokej ulici aj v lokalite pri kostole 

b) b) upozornila na zlú výsadbu tují na cintoríne nie je možné za nimi kosiť 
 

OBYVATEĽ 
a) informoval, že v minulosti bol vypracovaný projekt zokruhovania trasy Veľká Lehôtka 

a Hradec, bolo by ho možné využiť pre skrátenie trasy 
b) žiada opraviť cestu na Školskej ul. 
c) upozornil na rýchlo jazdiacich vodičov, žiada znížiť rýchlosť v mestskej časti 
d) upozornil na zlý stav mostu pri obchode aj oporného múru 

OBYVATEĽ 
a) žiada preveriť zakreslenie cesty na parcele č. 530 -490, vlastníci o tomto zakreslení 

nevedia (asi rok 2011 ROEP) 
 
BOD č. 4: JUDr. Maxina sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým 
obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


