MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III. - Zapotôčky
Konaného dňa: 14.10. 2013
Počet prítomných obyvateľov: 9
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza,
zástupcov MsP, predstaviteľov spoločnosti SMMP, SAD PD.
Následne odovzdal slovo primátorke mesta.
BOD č. 2: Primátorka mesta Prievidza, JUDr. Katarína Macháčková, informovala
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste
Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, rekonštrukcia miestnych
komunikácií, verejné osvetlenie, sociálna pomoc obyvateľom, zveľaďovanie zelene v meste
a výsledky petície za výstavbu rýchlostnej cesty R2.
BOD č. 3: Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek
obyvateľov z VVO 3. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, zo
zasadnutí výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi.
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových
požiadaviek.
p. TRUCHAN, predseda bytového spoločenstva Rad L.N. Tolstého 650, Prievidza
a) Na základe viacerých sťažností obyvateľov bytov žiada zmenu otváracích hodín ČS
Agip z nepretržitej prevádzky na otváracie hodiny v čase od 6.00 do 22.00 vrátane
umývacích boxov. Opilci sa tu dorážajú a potom sa neovládajú a rušia nočný kľud. Od
kedy funguje diskotéka v Jantári je to o to intenzívnejšie.
b) Cafe bar u Jakuba s terasou v Polyfunkčnom objekte vedľa domu. Dňa 5.9.2013
na hlavnú kontrolórku mesta a v kópii aj na pani primátorku zaslal sťažnosť obyvateľov
domu na porušovanie „Rozhodnutia o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt“ na ulici
Tolstého 21 vydaného OZP zn. 2854/2001/SP. Dňa 11.9.2013 som bol hl.kontrolórkou
mesta informovaný, že sťažnosť bola postúpená na právnu kanceláriu mesta. Odpoveď
na sťažnosť obyvateľov domu som zatiaľ nedostal
c) Diskotéka alebo diskotékový klub Jantár – v piatok a v sobotu v noci je v okolí
Jantáru neskutočný ruch. Premávka taxíkov je ako na Václaváku v Prahe. Trúbenie
a krik sú bežnou komunikáciou taxikárov a podgurážení účastníci to podporujú často
spevom a krikom. Aj pri zatvorených oknách v spálni počuť piatok a v sobotu v noci
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tlmené zvuky rôznych rytmov , ktoré ustanú až nad ránom. Prosíme o pomoc, aby tieto,
hlavne piatkové a sobotňajšie nočné akcie skončili a účastníci diskotéky
neznepríjemňovali život občanom bývajúcim v našom dome a domoch blízko tejto
diskotéky.
ODPOVEĎ: Primátorka zdôraznila, že sídlisko Zapotôčky je rozdelené na obytné
a zmiešané územie, kde sa líšia podmienky obmedzenia prevádzok. MsP odporučila
apelovať na poslancov pri riešení týchto otázok.
d) žiadajú opraviť povrch chodníka na Rad L.N. Tolstého
VAŇOVIČ František, Ul. Červeňa 2
a) upozornil že chodník od Ul. I. Krasku až po Bojnickú cestu sa nezametá, žiada
o častejšie čistenie.
b) žiada častejšie zametať chodník smerom k UNIKLINIKE, nachádza sa tam ešte štrk po
zimnej údržbe.
c) žiada o vypílenie borovice a javora na ulici Červeňa, má tam záhradu a neustále mu do
nej padajú listy a ihličie z týchto stromov.
ODPOVEĎ: Je potrebné podať oficiálnu žiadosť na výrub stromov.
Poslanec VVO3 p. PETRISKA
a) žiada prekontrolovať rekonštrukciu cesty na I. Krasku, sťažuje sa že povrch vozovky je
hrboľatý a drží sa na ňom voda.
b) žiada osadiť žiada o preverenie žltého vodorovného značenia pred domami na I. Krasku,
ktoré zakazujú parkovať pred priľahlými domami. Nie je v rovnakej výmere a zaberá možné
parkovacie miesta pre obyvateľov. Žiada o písomné vyjadrenie odboru výstavby.
c) po vybudovaní ostrovčeka na I. Krasku bola osadená dopravná pre domy na 1,2,3 na I.
Krasku. Niekto zamaľoval číslo 2 a dochádza tam ku konfliktom s MsP. Žiada o vysvetlenie
umiestnenia takéhoto dopravného značenia a jeho významu.
ODPOVEĎ: Je potrebné sa obrátiť na dopravnú komisiu.
p. HILKOVIČOVÁ
a) žiada o odstránenie nefunkčných stánkov na ul. Bukovčana a P.J. Šafárika
b) žiada o opravu chodníka pred prevádzkou CBA na križovatke ulíc P.J. Šafárika a
Palárika
c) žiada o zníženie rýchlosti alebo osadenie spomaľovacieho retardéra na ul. Tolstého
ODPOVEĎ: Dopravný inšpektorát zamietol žiadosť o zníženie povolenej rýchlosti alebo
osadenie retardéra na danej komunikácii.
p. KMEŤOVÁ
a)žiada o upravenie termínu splatnosti dane za psa. Koniec januára pokladá za nevhodný,
obyvatelia mali zvýšené výdavky počas vianočných sviatkov.
b) upozornila na malý priestor vo výbehu pre psov dochádza tam k potýčkam medzi psami.
Navrhuje vybudovať viacero výbehov.
c) žiada o osadenie viacero košov na psie exkrementy na sídlisku Zapotôčky.
Obyvateľ, Rad L.N. Tolstého
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a)upozornil, že sa množí špina na nadchode, a zároveň nie je prekrytý jeden diel
nadchodu, drží sa tam potom dažďová voda.
b) žiada osvetliť chodník za záhradami pri nadchode.
ODPOVEĎ: Nadchod aj daný chodník sú majetkom ŽSR, tie nedovolili ani opravu ani
odpredaj chodníka.
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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