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Zápisnica zo stretnutia s obyvate ľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I. -  (Necpaly)  

Konaného dňa: 22.11.2016 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi 
primátorky mesta. 
 
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: investície do škôl, novovybudovaná fontána, opravy 
chodníkov v meste, rozširovanie cintorína – sektor K, nové detské ihriská, rozšírenie 
verejného osvetlenia, osvetlené priechody, vyčlenenie priestorov pre špeciálnu MŠ, nové 
parkovacie plochy, investor Brose, centrum Prievidze ožilo, Odkaz pre starostu 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
p. PALKOVIČ Teodor, Ul. Stavbárov , Prievidza 
a) poďakoval za rýchle vyriešenie podnetov – výtlky , stromy  
b) podaná žiadosť na výrub stromov Lúčna  a Športová – opätovne žiadajú vyrúbať 
c) žiadajú opraviť chodník na Športovej ulici smerom k škôlke 
d) žiada posunúť stojiská na kontajnery na Ul. Športová, smetiari ničia autom chodník 
e) žiada opraviť výtlky pri obchodnom centre na Žabníku 
f) žiada doplniť svetelné body na chodníku pri futbalovom štadióne  -medzi Zapotôčkami 
a Žabníkom 
g) žiada častejšie pešie hliadky MsP 
h) žiada vyzvať vlastníkov nehnuteľností pri bývalom Tatra nábytku na ostrihanie kríkov 
i) požiadavka vyňať aspoň polovicu Športovej ulice z CMPZ – autá parkujú pred domami na 
iných uliciach 
j) navrhol konanie osobitných výborov pre časť Žabník na OSBD 
k) kritizoval, že žiadna z prievidzských ciest pod správou štátu sa nedostala do plánu opráv 
 
 
p. VAŇOVÁ, Malonecpalská ul., Prievidza 
a) poďakovala za investície v Necpaloch 
b) žiada obnoviť zástavku linky č.11 pri cintoríne v Necpaloch smerom na sídlisko  
c) žiada vyčistiť podchod pri LIDLi 
e) poďakovala, že sa už bude riešiť chodník na Nedožerskej ceste 
f) žiada opraviť prepadnutý chodník na Malonecpalskej ul. pri ZŠ – ako sa odbáča od hl. 
cesty k ZŠ 
g) žiada vybudovať chodník od Necpalského cintorína smerom k evanjelickej fare a potom 
napojiť na chodník na Nedožerskej ceste 
DANIŠ,   Prievidza 
a)žiada častejšie čistiť podchod pri LIDLi 
b) žiada upozorniť vodičov MHD aby nebrali do autobusov občanov, ktorí majú v kočiaroch 
smeti 
c) žiada orezať kríky a borovice pri spojovacom chodníku smerom na Kopanice aj popri 
ceste od VŠZP smerom na sídlisko Kopanice 
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d) žiada častejší vývoz smetiakov na autobusovej stanici 
e) žiada graficky rozdeliť cestovné poriadky MHD tak ako majú v BA, teraz s a v nich ťažko 
orientuje 
f) pred trafikou pri potravinách CBA na Veľkonecpalskej ulici vymeniť kryt smetiaka – na typ 
pre fajčiarov (tak ako je pred mäsiarstvom U Borku) 
g) žiada informáciu kto vydáva povolenie na kúrenie pevným palivom – skoro všetky domy 
na Kopaničkách kúria pevným palivom 
 
 
OBYVATEĽKA, Pod horou, Prievidza 
a) žiada opraviť spojovací chodník – nedokončený úsek asi 80 m – výtlky, jamy, rozmrvený 
asfalt medzi Pod Horou a Poľnou 
 
p. TENCER, Stavbárov 20, Prievidza 
a) žiada opraviť chodník na Ul. stavbárov 
b) žiada upraviť nízko položený chodník od prevádzky Golem smerom na Lúčnu ul. – steká 
voda do dvorov 
c) upozornil na kolízie cyklistov a chodcov na križovatke ulic T.J. Vansovej a Stavbárov – 
žiada osadiť značku zákazu pre cyklistov 
d) žiadajú zahrnúť Ul. stavbárov do CMPZ  
f) žiada vyznačiť prechod od Ul. stavbárov smerom k potravinám 
g) žiada vybudovať chodník pri BVA na Žabníku 
 
p. ĎURČOVÁ, Na záhumní, Prievidza 
a) poďakovala za podporu aktivít v Necpaloch 
b) žiada odstrániť značku pri kaplnke v Necpaloch neni tam taká frekventovaná premávka 
a pôsobí nevzhľadne (konajú sa tam akcie, fotografuje sa tam, je to kultúrna dominantna 
MČ) 
c) žiada vysekať kríky popri spojovacom chodníku 
 
p. JENISOVÁ, Veľkonecpalská ul. Prievidza 
a) pochválila fitness ihriská 
b) pozvala prítomných na rozsvietenie vianočného stromčeka 
c) žiada opätovne zriadenie zástavky MHD pri necpalskom cintoríne 
 
p. PETRÁŠ, Veľkonecpalská, Prievidza 
a) žiada opraviť jamy na zástavke MHD na Veľkonecpalskej  a Malonecpalskej ul. 
b) žiada pokosiť a pozametať spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou 
ulicou 
 
BOD č. 4: MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým 
obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


