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Zápisnica zo stretnutia s obyvate ľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I. -  (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)  

Konaného dňa: 21.11.2016 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo prednostovi 
Mestského úradu v Prievidzi. 
 
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. JANEK Miroslav, Nábrežie sv. Cyrila 23/21, Prievidza 
a) upozornil na tmu vo vnútro bloku na Nábreží sv. Cyrila, žiada osvetliť  
b) upozornil na zlý stavy chodníkov na Nábreží sv. Cyrila a Dlhá ulica, dostal informáciou, 
že nie sú zaradené v pláne opráv ani na budúci rok 
c) kritizoval časté poruchy výťahov v podchode na námestí a žiada predĺžiť dobu 
fungovania eskalátorov ( neskoro sa zapínajú a skoro vypínajú) 
d) kritizoval nedodržiavanie poriadku v novej fontáne a zle umiestnené tabule 
s piktogramami  - zle viditeľné 
e) požaduje informáciu kedy sa otvorí TITANIC 
f) upozornil na zlý stav budovy bývalej polikliniky, spýtal sa na ďalšie plány čo sa plánuje 
v priestoroch 
g) požadoval zachovanie NsP v Bojniciach – na základe informácií o zlom finančnom stave 
z médií 
h) kritizoval zlý stav cesty do Trenčína, navrhol prepojenie na Žiar nad Hronom 
i) kritizoval kosenie počas tohto roka 
j) žiada lepšie posýpanie chodníkov v zimnom období aj vo vnútro blokoch 
k) žiada preveriť informáciu, či linky MHD kde je málo cestujúcich nemôžu používať malé 
autobusy a žiada väčší počet spojov z Prievidze do Martina 
 
OBYVATEĽKA, Prievidza 
a) pochválila, že už sa konečne navŕtali diery na moste na Pieskoch, kritizovala zle zvolený 
materiál  - v zime namŕza, treba častejšiu údržbu 
b) pochválila zrekonštruovanie cintorína 
c) kritizovala plytké schody v podchode a často nefunkčné eskalátory 
d) žiada častejšie hliadky MsP cez víkend na námestí, dochádza k vandalizmu 
e) kritizovala opravu výtlkov na Východnej ulici – veľké sa spravili a menšie vedľa nie 
 
p. HIANIKOVÁ, Košovská 6/9,  Prievidza 
a) žiada zaradenie zástavky pri Okresnom súde do harmonogramu linky č. 40 tak ako 
voľakedy 
b) žiada rozšíriť parkovacie miesta  pred vchodmi 10-12 (4-5 miest) 
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c) žiada vyzvať prevádzky, aby nevyhadzovali kartóny do normálnych kontajnerov 
d) žiada opraviť betónový podklad na ceste na Ul. Hodžu – autá robia hluk v noci pri 
prechádzaní 
e) kritizovala nekvalitné odstránenie prepadnutých chodníkov na Ul. Mišíka – dostane sa 
tam voda a zas popraskajú 
f) žiada vyčistiť kontajnery vo VVO1 
 
p. Švarc, Šumperská ul., Prievidza 
a) pochválil investície v meste Prievidza 
b) žiada opraviť chodník na Ul. Falešníka pri pošte – poškodený investorom, ktorý 
opravoval bytový dom, chodník je dosť frekventovaný 
c) žiada pokračovať v rekonštrukcií chodníka na Rastislavovej ulici smerom ku Carpathii 
 
p. SABOLOVÁ, Dlhá 22/7, Prievidza 
a) pozitívne hodnotila prezentáciu a pochválila investície v meste 
b) informovala sa kedy sa začne s pochovávaním nad urnovým hájom – poslankyňa 
Dadíková zodpovedala 
c) informovala sa kedy bude otvorený TITANIC – zodpovedané: súkromná investícia 
d) upozornila na dianie v NsP v Bojniciach ,  je za zachovanie nemocnice 
e) žiada vyzvať firmu T+T na šetrnejšie zaobchádzanie s kontajnermi 
 
p. JAMRICHOVÁ,  Mišíka 16, Prievidza 
a) žiada vyriešiť parkovanie za MsÚ – upozornila na zlý stav cesty, všetci si tadiaľ skracujú 
cestu a žiada vyznačiť parkovacie miesta. SLPS s nimi odmietla komunikovať, žiada po 
odkúpení budovy mestom o riešenie parkovania v danej lokalite. 
b) žiada zosúladiť značenie CMPZ a značenie povoleného prechodu len pre obyvateľov 
bytov 
c) upozornila na neporiadok od bezdomovcov – žiada častejšie hliadky 
 
p. SABOL Vladimír, Dlhá 22/7, Prievidza 
a) pochválil zmenu predajných stánkov na námestí, nové výlepné plochy a osadenie 
kvetináčov pri bývalej hasičiarni 
b) navrhuje zriadiť viac vstupov a východov na parkovisko za OD Rozvoj  (aspoň 3)  
c) kritizoval výber plného plechu na lávke nad Handlovkou – existujú aj priepustné 
materiály 
d) žiada zjednotiť názvy zastávok MHD ( autobusová zastávka Dlhá ul. je na Nábreží sv. 
Cyrila, aj Poľnohospodárske družstvo neexistuje) 
e) žiada vypíliť strom – najväčší strom v meste, vietor odlamuje konáre, je to nebezpečné 
f) žiada sprevádzkovať starý podchod na námestí je tam lepší prístup 
b) upozornil na problémy s teplou vodou v tejto lokalite 
 
BOD č. 4: MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým 
obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


