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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. V -  Veľká Lehôtka 

Konaného dňa: 18.3. 2013 
Počet prítomných obyvateľov: 24 

 
BOD č. 1 : Hovorca mesta Prievidza privítal obyvateľov mestskej časti Veľká Lehôtka,  
predstaviteľov mesta Prievidza, náčelníka MsP, predstaviteľa spoločnosti SMMP, SAD PD, 
TEZAS. 
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 opílenie a výrub stromov na cintoríne vo Veľkej Lehôtke. 
Odpoveď: v súčasnosti by malo byť vydané rozhodnutie na úpravu stromov. 

b) Požiadavka na prekrytie kanála pri cintoríne. 
Odpoveď: Vodohospodári nesúhlasia so žiadosťou, pri zanesení kanála by mohlo 
dôjsť k horšiemu odtoku vody. 

c) Požiadavka na odstránenie zátarasy na rázcestí medzi obcami Veľká a Malá 
Lehôtka. 
Odpoveď: Zátarasa bola umiestnená na základe rozhodnutia dopravného 
inšpektorátu, ktorý jej odstránenie neplánuje. 

d) Požiadavka na zmenu územného plánu Veľkej Lehôtky, ktorý by umožnil vzniku 
nových pozemkov na výstavbu. 
Odpoveď: Mesto neplánuje zmenu územného plánu. V podobných situáciách sa 
záujemcovia o nové pozemky dohodnú na spoločnom postupe pri vysporiadavaní 
pozemkov. 

e) Požiadavka na upravenie parkovania motorových vozidiel na ulici. 
Odpoveď: MsP nie je oprávnená zasahovať do parkovania, pokiaľ motorové vozidlá 
neprekážajú v premávke. 

f) Požiadavka na osadenie dopravného značenia v mieste odbočovania z Vápenickej 
ul. smerom na Bansku. 
Odpoveď: Dopravný inšpektorát vydal rozhodnutie, na danom mieste bola osadená 
dopravná značka „Daj prednosť v jazde!“ 

g) Požiadavka na opravu nefunkčného verejného osvetlenia: 
Odpoveď: Oprava verejného osvetlenia už bola vykonaná. 

h) Požiadavka na spoluprácu počas výročí mestskej časti Veľká Lehôtka. 
Odpoveď: Vedenie mesta Prievidza prisľúbilo participáciu na daných výročiach. 

i) Požiadavka na vyriešenie komplikovanej situácie na križovatke na ul. Hradecká. 
Odpoveď: Rozhľad na danej križovatke bol upravený, predmetná ulica bude 
jednosmerná. 

j) Požiadavka na opravu nefunkčného mestského rozhlasu. 
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Odpoveď: Na predmetnú opravu bola objednaná firma, ktorá ju v najbližších dňoch 
vykoná. 

k) Požiadavka na osadenie tabúľ počas zberu odpadu pomocou veľkoobjemových 
kontajnerov. 
Odpoveď: Informačné tabule budú osadené už pri najbližšom zbere. 

l) Požiadavka na zníženie najvyššej povolenej rýchlosti v obci na 40 km/h. 
Odpoveď: Dopravný inšpektorát so žiadosťou nesúhlasí. 

 
-Prednosta Mestského úradu následne odovzdal slovo zástupcovi primátorky, JUDr. Ing. 
Ľubošovi Maxinovi PhD. 
 
BOD č. 3: Zástupca primátorky 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. 
 
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. Andrejkovičová uviedla opakovanú žiadosť, ktorá bola adresovaná Povodiu Váhu, 
na reguláciu potoka na Mlynárskej ulici. 
Odpoveď vedenia: Mesto nemá kompetencie rozhodovať za Povodie Váhu, bude sa 
snažiť o nové rokovanie o danom probléme. 

b) p. Zábojník – kritizoval byrokraciu pri novom spôsobe uplatňovania zliav za KO. 
Odpoveď: Daný postup vyplýva zo zákona, mesto je povinné ho dodržiavať. 
-žiada o vypílenie viacerých stromov na cintoríne, nielen tých čo boli odsúhlasené 
referátom ŽP. 
Odpoveď: Nie každá žiadosť na vypílenie je oprávnená, každý výrub stromov je 
posudzovaný individuálne. 
-požiadavka na rozšírenie kanalizácie na Podhorskej ulici. 
Odpoveď: V roku 2013 je naplánovaná kompletná rekonštrukcia predmetnej 
komunikácie, v týchto dňoch sa pracuje na právnom vysporiadaní. 
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-požiadavka na opravu mestského rozhlasu na Podhorskej ul. č. 38. 
Odpoveď: Už bola zadaná objednávka externej firme na opravu rozhlasu v danej 
časti. 

c) p. Mäsiar – požiadavka na úpravu povrchu parkoviska vedľa cintorína. 
Odpoveď: úprava sa môže zabezpečiť pomocou výfrezkov, ktoré vzniknú počas 
opravy komunikácií v meste. 

d) p. Mellová – sa informovala na tohtoročný zber konárov. 
Odpoveď: p. Mrázová informovala obyvateľov, že zber konárov bude súčasne so 
zberom odpadu pomocou veľkoobjemových kontajnerov. 

e) p. Kóňa – predniesol svoj problém s podmývaním jeho domu na Remeselníckej ulici 
22. Sťažoval sa, že ani po spolupráci s vodohospodárskou spoločnosťou a injektáži 
základov nedošlo k zlepšeniu situácie. Základy domu sú naďalej narušované. 
Odpoveď: V súčasnej dobe, by malo byť vypracované písomné stanovisko od p. 
Chmuru. Zástupca primátorky informoval tiež o možnosti získania príspevkov 
z eurofondov na úpravu kanalizácie a následné odvodnenie lokality, o ktoré sa chce 
mesto Prievidza uchádzať spoločne s ďalšími obcami z blízkeho okolia. 

f) p. Bulo Berceje – žiadal o opätovné vysvetlenie akým spôsobom majú obyvatelia 
platiť výmery za KO. 
Odpoveď: Zástupca primátorky opätovne objasnil všetky podrobnosti ohľadom 
platenia poplatkov za KO. 
-smeroval otázku na zástupcu firmy TEZAS dokedy má životnosť skládka vo Veľkej 
Lehôtke. 
Odpoveď: p. Romančák avizoval, že podľa minuloročných meraní súčasná kapacita 
skládky bude postačovať do konca roka 2013. 

 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
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