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Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 9 71 01 Prievidza 1

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VI - Malá Lehôtka
Konaného dňa: 19.3. 2013
Počet prítomných obyvateľov: 30
BOD č. 1 : Poslankyňa mestskej časti, Katarína Čičmancová, privítala obyvateľov.
Následne Mgr. Ďureje predstavil zástupcov mesta Prievidza, náčelníka MsP, predstaviteľa
spoločnosti SMMP, SAD PD.
Následne predal slovo prednostovi mestského úradu, MVDr. Norbertovi Turanovičovi.
BOD č. 2: Prednosta mestského úradu prerokoval zoznam požiadaviek z minulého
stretnutia a dosiahnuté výsledky v jednotlivých záležitostiach.
a) Požiadavka na prekrytie zástavky MHD a presné vymedzenie zástavky.
Odpoveď: Bude vypracovaný dopravný projekt, požiadavka by mohla byť splnená na
jar budúceho roka.
b) Požiadavka na opravu verejného osvetlenia na zástavke MHD pre linku č.3 na
autobusovej stanici.
Odpoveď: Lampa verejného osvetlenia bola opravená, vec je skôr problémom
vandalizmu ako poruchovosti.
c) Požiadavka na opravu zástavky MHD, do ktorej zateká voda.
Odpoveď: Strecha uvedenej zástavky bola opravená.
d) Požiadavka na znovu osadenie elektronickej mapy MHD na autobusovej stanici v
Prievidzi.
Odpoveď: Elektronická tabuľa bude znovu osadená.
BOD č. 3: Prednosta mestského úradu informoval prostredníctvom prezentácie obyvateľov
o najaktuálnejších veciach z diania v meste Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: dane v Prievidzi, zmeny v poplatkoch za komunálny
odpad, finančná pomoc obyvateľom, zlepšenie vybavenia kultúrnych domov v prímestských
častiach, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov v meste, úspora pri
financovaní ľadovej plochy, kontrola bilbordov v meste, Rok výročí mesta Prievidza, petícia
za vybudovanie rýchlostnej cesty R2.
Špeciálne bola vysvetlená problematika poplatkov za KO. Zástupca primátorky podal
obyvateľom všetky potrebné informácie a podrobné vysvetlenie avizovaných zmien
v poplatkoch za KO.
Po skončení prezentácie poďakoval za pozornosť a predal slovo hovorcovi mesta.
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BOD č. 4: Mgr. Michal Ďureje otvoril diskusiu, zároveň ponúkol možnosť oboznámiť sa
s aktuálnym infolistom z Prievidze a s možnosťou podpísať petíciu za vybudovanie
rýchlostnej cesty R2.
Požiadavky obyvateľov:
a) p. Lenhartová, F. Hečku 13, žiada opílenie vrcholca lipy pred domom, nakoľko bolo
opílené len bočné konáre.
Odpoveď vedenia: Požiadavka bude zaradená do plánu opiľovania drevín v meste.
b) p. Čičmanes – požiadal o vysvetlenie financovania plánovanej výmeny verejného
osvetlenia, či je v cene zahrnutý aj servis.
Odpoveď: Áno, servis je zahrnutý v celkovej cene zákazky.
c) Obyvateľ MČ – požiadavka na vybudovanie plynovej prípojky pre DK Malá Lehôtka.
Odpoveď: Táto požiadavka je zahrnutá v prvej zmene rozpočtu, ak bude schválená
MsZ prípojka bude môcť byť vybudovaná.
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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