Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III. - (Zapotôčky, Nové mesto)
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. PAUČIN, I. Krasku, Prievidza
a) poďakoval za opravy na ihrisku + požaduje asfaltovú plochu pre basketbalové ihrisko
b) žiada fitness prvky pre seniorov aj v lokalite ulice I. Krasku
c) žiada osadenie smetného koša na ihrisku I. Krasku
d) žiada vyznačiť parkovacie miesta v lokalite I. Krasku
e) žiada opraviť chodník na I. Krasku
OBYVATEĽ, Ľ. Ondrejova, Prievidza
a) žiada opraviť chodník na Ul. ľ. Ondrejova pred prevádzkou kebabu (pri prechode pre
chodcov) je šikmý a stojí tam voda
p. BÁTORA, Kolárov ul., Prievidza
a) kritizoval výstavbu na Dráčku, preferuje zachovanie zelene
OBYVATEĽ, Prievidza
a) žiada častejšie kontrolovanie zle zaparkovaných vozidiel pred LIDLom a častejšiu
kontrolu psíčkarov
p. ČISTOJ, Fándlyho ul., Prievidza
a) upozornil na pravidelné vypínanie verejného osvetlenie medzi 23.00 -24.00
predovšetkým cez víkendy
b) žiadal informácie či má MsP právo pokutovať ľudí za parkovanie na železničiarskej ulici
p. BOHOUŠ, M. Rázusa, Prievidza
a) žiada vybudovať parkovacie plochy v poli na Ul. M. Rázusa
b) upozornil na zlý stav kruhového objazdu na Nedožerskej ceste – zodpovedané –
prebieha komunikácia s SCC Žilina
c) žiada vyčistiť kanalizačné vpuste pri ZpS na Ul. M. Rázusa
d) žiada opraviť chodník na Ul. M. Rázusa
e) žiada lepšiu koordináciu kosenia – nech sa zároveň kosí aj vyžínačmi aj traktorovými
kosačkami
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BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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