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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. III. - Zapotôčky 

Konaného dňa: 15.4. 2013 
Počet prítomných obyvateľov: 24 

 
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a  predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
zástupcu MsP, predstaviteľa spoločnosti SMMP, SAD PD. 
Následne predal slovo zástupcovi primátorky. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. 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. 
 
BOD č. 3:  Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek 
obyvateľov z VVO 1. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, zo 
zasadnutí výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi. 
 
BOD č. 5: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. Paučin, ul. I. Krasku, Prievidza 
a) sa informoval prečo nepedagogický pracovníci nedostávajú avizované navýšenie platu 
o 5%, každý mesiac ale len štvrťročne. 
Odpoveď: Ministerstvo financií posiela finančné prostriedky až dodatočne, nie od začiatku 
roka. 
b) žiada o zmenu stanovišťa pre veľkoobjemový kontajner. 
Odpoveď: Zmenu umiestnenia veľkoobjemového kontajneru odporúčajú dohodnúť 
s poslancami volebného výboru.. 
Obyvateľ, ul. Ľ. Ondrejova. 
a) odporúča vybudovať ihrisko alebo parkovisko na dvore medzi panelovými domami, kde 
je veľká voľná plocha. 
b) sa informoval o výstavbe bytov pre sociálne odkázaných, medzi obyvateľmi koluje aj 
petícia k tomuto prípadu. 
ODPOVEĎ: Zástupcovia mesta nemajú žiadne informácie o výstavbe sociálnych bytov, aj 
odbor výstavby potvrdil, že žiadna výstavba sociálnych bytov nie je ohlásená. 
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p. KOŠECKÝ, ul. P.J. Šafárika 
a) poďakoval za výstavbu parkovísk, upozornil však, že už počas výstavby sa mohli 
vyznačiť jednotlivé parkovacie miesta pomocou farebných kociek. 
b) žiada osadiť preliezky na pre deti na dvore medzi ulicami Šafárika, Urbánková a Roháča 
c) upozornil na zlý stav parkoviska pri Gymnáziu V.B. Nedožerského. 
d) žiada opraviť alebo odstrániť obrubníky na ul. Šafárika č. 9-13.  
e) žiada o osadenie smetiakov popri rieke Nitra, nakoľko je to lokalita so zvýšeným 
množstvom chodcov a chýbajú tam smetné nádoby. 
p. BOROŠ, ul. M. Rázusa 
a) upozornil na prepadnutý chodník na ul. M. Rázusa smerom od kanalizácie 
b) žiada o nové opílenie stromov smerom od OC Hypernova k rieke, nakoľko posledné 
opílenie nebolo dostatočné. 
c) sa sťažoval na stav novo vybudovaných plôch na parkovanie, nájazdy sú veľmi strmé 
a po podklade sa veľmi zle chodí, medzi dlaždicami sú veľké medzery. 
d) žiada o lepšie osvetlenie parkoviska na ul. M. Rázusa. 
Zástupkyňa rodičov detí z MŠ Závodníka 
a)sa informovala, či sa plánuje rekonštrukcia MŠ Závodníka a dokedy budú deti na 
náhradnom mieste na ZŠ na ul. Dobšinského 
ODPOVEĎ: V súčasnosti sa čaká na vyčíslenie výdavkov potrebnej opravy. 
b) žiada o častejšiu kontrolu hliadok MsP v okolí ZŠ Dobšinského, pretože mládež ničí 
preliezky v areály školy. 
Obyvateľ z ul. Fándlyho 
a) žiada odstrániť betonové zvyšky lavičky na začiatku ulice. 
 
BOD č. 6: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
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