Zápisnica
zo stretnutia obyvateľov VO č. 2 (Sídlisko – Píly) s primátorkou mesta Prievidza,
poslancami MsZ a zamestnancami mesta, konaného dňa 06.05.2013 o 17.00 h
v priestoroch Hotela Magura
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Čas: od 17.00 h do 19.00 h
Program: 1. Otvorenie
2. Diskusia obyvateľov
3. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Stretnutie obyvateľov s primátorkou mesta Prievidza JUDr. Katarínou
Macháčkovou, zástupcom primátorky mesta JUDr. Ing. Ľubošom Maxinom, PhD.,
poslancami MsZ, zamestnancami mesta a hosťami otvorila a prítomných privítal Mgr.
Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.
Privítal PM, ZPM, prednostu MsÚ, náčelníka MsP, poslancov MsZ vo VVO č. II,
a zamestnancov MsÚ Prievidza. Stretnutia sa nezúčastnil MUDr. Marián Jakubis, MPH,
predseda VVO č. II a MUDr. Ján Šlapák, poslanec MsZ, zo stretnutia odišiel Bc. R.Hlaváč.
Primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková, informovala obyvateľov sídliska
Píly formou jarnej prezentácie o činnosti, plánoch, plnení záväzkov a rôznych aktivitách
mesta na rok 2013.
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ Prievidza, informoval o požiadavkách
obyvateľov sídliska Píly z jesenného stretnutia s primátorkou mesta zo dňa 28.10.2012.
Časť požiadaviek bola zrealizovaná, ostatné sú v sledovaní a priebežne sa plnia podľa
finančných možností mesta.
Na úvod stretnutia vystúpila a prítomným zaspievala spevácka skupina NÁDEJ,
z Denného centra Píly, Bojnická cesta 409/21 v Prievidzi.
K bodu 2 – Diskusia obyvateľov
V diskusii vystúpili prítomní obyvatelia:
1. Zdenko Marko, Ul. J. Murgaša 26/8, PD
- upozorňuje, že mesto si vyháňa obyvateľov z mesta do zahraničia z dôvodu zmien
týkajúcich sa poplatkov za komunálny odpad. Uviedol, že v minulom roku stačilo
čestné prehlásenie o osobe, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo trvalého bydliska
a tento rok je potrebné doložiť k žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny
odpad rôzne potvrdenia, pracovné zmluvy alebo potvrdenie o pobyte v zahraničí.
Dodal, že nechce deťom zrušiť trvalý pobyt v meste Prievidza, aj keď celý rok žijú
v zahraničí. Ide mu o princíp a nie o peniaze;
- pred supermarketmi ( Tesco, Kaufland, OC Korzo) sa neustále zdržiavajú
bezdomovci, ktorí znečisťujú okolité prostredie. Kde sa nachádzajú hliadky MsP,
ktoré by mali dané lokality kontrolovať a v teréne ich nevidieť?;
• ZPM uviedol, že oslobodenie od poplatku za komunálny odpad na čestné
prehlásenie bolo nepostačujúce a často aj zneužívané. Z dôvodu zmeny zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa upravil aj spôsob preukázania neprítomnosti osoby
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•

zdržiavajúcej sa dlhodobo v zahraničí, kde je žiadateľ povinný doložiť pri pobyte v
zahraničí – doklad o vlastníctve nehnuteľnosti alebo prenájme nehnuteľnosti,
potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, alebo
doklad o prihlásení k pobytu;
Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP, uviedol, že hliadky MsP vykonávajú
v súčasnosti 2 - hodinové pešie hliadky. Pokiaľ hliadka MsP vyzve osoby
neprispôsobivé k náprave neporiadku, následne si to vyčistia.
Informoval, že v prípade potreby majú obyvatelia mesta volať na MsP kl. 159.

2. Emil Šuník, Ul. J. Pauleho 120/3, PD
- nebol spokojný so zaznamenávaním hovoru pri volaní na MsP, klapku 159;
- sťažuje sa na neustály neporiadok pri kontajneroch na Ul. J. Pauleho, kde
dochádza k zneužívaniu kontajnera 1 100 l na hrubý stavebný odpad, ktorý ale nie
je určený na takýto druh odpadu. Tiež sa tam nachádza aj starý koberec, ktorý
nebol stále uprataný;
• Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP, dodal, že v prípade čiernych skládok, alebo
neoprávneného využívania kontajnera je potrebné kontaktovať Mestskú políciu
v Prievidzi.
3. Miroslav Bošiak, Malookružná ulica 13/4, PD
- nie je spokojný s postupom bývalého architekta mesta Prievidza Ing. arch. Janesa
pri vybavovaní žiadosti o vybudovanie parkovacích miest. Uviedol, že na sídlisku
Zápotôčky boli vybudované 3 parkovacie miesta na náklady mesta;
- chce vedieť, či sa bude dať prevziať doporučená zásielka aj na Pošte 3 a nie len na
Pošte 4 tak, ako to je doteraz;
- na Okružnej ulici zostali neodpratané odpílené konáre a aj kopy lístia na asfaltovom
chodníku.
• JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, informovala že daný
problém bol riešený s architektom mesta Mgr. art. Romanom Gatialom, kde boli
pripravené a schválené regulatívy pre obyvateľov, ktorí plánujú realizovať
individuálnu výstavbu spevnených parkovacích miest. Realizáciu odstavných plôch
musí odsúhlasiť aj SVB. Po vybudovaní spevnených plôch na vlastné náklady, ktoré
musia spĺňať kritéria Slovenskej technickej normy, budú následne odovzdané do
majetku mesta. Spevnené parkovacie plochy nie je možné vyhradiť;
• ZPM, uviedol, že od 18.05.2013 sa začnú na Pošte 3 vyplácať aj dávky v hmotnej
núdzi a mesto aj naďalej rokuje s vedením pošty o vrátení celého rozsahu služieb
pošty pre obyvateľov sídliska Píly.
4. Šimová, Prievidza
- uviedla, že po smrti manžela ju deti vyhodili z domu, prišla o všetok majetok. Deti
o matku nejavia záujem, býva v prenajatej garáži, ktorú nevládze finančne splácať.
Nemá k dispozícií ani základné sociálne zariadenie, využíva pomoc v charite Sv.
Vincenta na Košovskej ceste;
• primátorka mesta odporučila obrátiť sa na Odbor školstva a starostlivosti o občana sociálne oddelenie MsÚ v Prievidzi.
5. Zdenka Švecová, Ul. A. Rudnaya 9/1, PD
- požiadala o opätovnú úpravu odchodu autobusu MHD č. 51 z autobusovej stanice,
ktorý po príchode vlaku už nestíha – od vlaku z Nových Zámkov o 20.00 h;
- na nádvorí zostali dve betónové lavičky, na ktorých chýbajú drevené dosky;
- pochválila prácu mestských policajtov, ktorí jej už viac krát pomohli;
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- upozornila, že bolo vyhodené veľké sklenené okno ku kontajneru na dvore, ktoré
bolo následne deťmi rozbité;
• prednosta MsÚ uviedol, že požiadavka bude odoslaná na SAD Prievidza, a.s.
Požiadavky o opravu lavičiek, budú zaradené do požiadaviek MsÚ;
• náčelník MsP dodal, že čierne skládky je možné nahlásiť aj na MsP, ale aj na
Zelenú linku t. č. 046/542 38 73.
6. Helena Dadíková, Ul. Š. Králika 7/15, PD
- upozornila, že na Ul. Š. Králika 5 – 7 je dlhodobo odparkované auto (biela dodávka)
PD 172 AR, ktoré nikto nepoužíva;
- za domom nábytku GEKO, Bojnická cesta 45, ktorého prevádzka bola zrušená, je
zo zadnej strany umiestnený kontajner 1 100 l, do ktorého obyvatelia hádžu všetok
netriedený odpad.
K bodu 3 – Záver
Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta, v závere stretnutia poďakoval prítomným
obyvateľom a hosťom za účasť a stretnutie ukončil.
Prievidza 14.05.2013

Helena Dadíková
podpredsedníčka VVO č. II

Zapísala: Janette Mikulková
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