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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. V. – Veľká Lehôtka
Konaného dňa: 16.10.2013
BOD č. 1: Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, zástupcu
MsP, predstaviteľov spoločnosti UNIPA, SAD PD.
Následne odovzdal slovo zástupcovi primátorky mesta.
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. informoval
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 napokon aktuálne informácie o riešení aktívnych svahových deformácií vo Veľkej Lehôtke
a Hradci.
BOD č. 3: Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek obyvateľov
z VVO 5. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, z jarného
stretnutia s obyvateľmi.
BOD č. 4: Následne mali možnosť predniesť svoje požiadavky obyvatelia, ktorí sa
zúčastnili stretnutia.
Štefánia Čertíková – ul. Bellu
Aktívne zosuvy sú podľa jej názoru vyvrcholením situácie. To, že sa svah hýbe pociťujú už
viac rokov. Volali už v r. 2006 elektrikárov, pretože im vytrhlo kábel z domu. Pýtala sa, či to
môže byť dôsledkom banskej činnosti.
p. Zábojníková, Podhorská 32
Aj im sa dom popraskal, posunul sa im chodník, popraskali im múry. Na dolnom konci
nebol spravený prieskum a preto to poisťovňa nevie financovať.
Pani Zábojníkovej bolo odporučené, aby sa obrátila priamo na odd. výstavby a poslanca
VVO 5 s prosbou o zaradenie do statického monitoringu.
p. Bátorová – jej mama bola pre zosuvy odsťahovaná z Remeselníckej ul.
Žiada aby sa stretnutí zúčastňovali aj zástupcovia vodohospodárov.
Na Remeselníckej ul. sa stále valí cez potrubia, resp. súvisiace priľahlé zariadenie voda
a tečie na pozemky, do záhrad a k domom.
Gatial, Remeselnícka ul.
Vyslovil súhlas s p. Bátorovou - materiál okolo uložených potrubí funguje ako trativod.
Žiada, aby sa to riešilo. Po vysvetlení, že vodári plánujú výmenu spojok vyjadril názor, že
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pomôže len výmena celého potrubia, pretože opravovať poruchy plátaním poškodených
potrubí sa dlhodobo javí ako neefektívne.
Od mesta dostal informáciu, že príčinou aktívnych svahových deformácií je podľa IG
prieskumu aj nesprávne nakladanie so splaškovými vodami a závlahami. Ten priložil k
dokumentácii pre poisťovňu a čaká na odpoveď.
Braňo Bullo, Uhlištná ul.
Ako člen VVO 5 upozornil ostatných obyvateľov, kedy bývajú zasadnutia výboru volebného
obvodu a pozval ich k účasti a predkladaniu požiadaviek aj touto formou.
Za nedôstojné považuje odkladanie vetiev a pokosených tráv na cintoríne. VVO 5 žiada o
pomoc pri komunikácii so správcom cintorína.
Opäť upozorňuje na neprehľadnú dopravnú situáciu pri odbočovaní z Vápenickej ulice na
Cestu pod Banskou (pri autoservise). Je tam teraz intenzívnejšia premávka, keďže sa do
areálu Yazaki sťahoval Gewis. Vozidlá stoja blízko pri križovatke, zacláňajú vo výhľade,
vodič prichádzajúci od židovského cintorína má veľmi komplikované vychádzanie na hlavnú
cestu. Návrh na osadenie zrkadla a častejší monitoring MsP.
Navrhol aby sa osvetlili priechody pre chodcov na vstupe do mesta od Martina.
Navrhuje využívať aktivačných pracovníkov skôr na kratšie obdobie vo väčšom počte aj v
budúcnosti. Je to efektívnejšie.
p. Vlach, Podhorská 78 (oproti DK)
Upozornil, že pred DK je na priestranstve často veľký neporiadok.
Vedenie mesta v odpovedi uviedlo, že sa už problémom VVO 5 zaoberal, no sú to
súkromné pozemky a nepodarilo sa dospieť k dohode. Primátorka navrhla aby viacerí
obyvatelia spoločne oslovili, majiteľa pozemkov, aby bol ústretovejší prípadnému predaju
pozemkov mestu, alebo aspoň aktívnejší v údržbe zelene.
p. Henčelová, Podhorská 92
Vyjadrila sa k narábaniu s vodami na Remeselníckej ulici. Voda tečie cez polia. Kúpil ich už
dávno nejaký pán z Rakúska, ktorý neobhospodaruje pole. Mal by byť vyzvaný, aby si pole
aspoň pooral a zlepšil tým nakladanie s vodami na tejto ploche.
Upozornila, že si na jar svojpomocne vyčistila kanál pri dome a žiadala o odvezenie
odpadu, no bol odvezený len odpad, ktorý ja jeseň odstránili aktivační pracovníci. Žiada,
aby to bolo odvezené.
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Pripomienky k MHD: Upozornila, že pre zokruhovanie trás cestuje domov 45 min, čo je
veľmi dlho a žiada, aby sa hľadalo nejaké lepšie riešenie. Myslí si, že chodí veľa spojov
okolo poludnia a skôr popoludní. Žiada aby sa hľadalo také riešenie, aby spoje chodili
častejšie radšej popoludní, keď sa obyvatelia vracajú z práce a zo škôl. Takisto navrhla,
aby sa hľadali v čase špičky, kedy sú autobusy plné, možnosti nezokruhovaných priamych
spojov do Veľkej Lehôtky a Hradca, pretože cesta je veľmi dlhá a malé deti v autobuse
zaspávajú. Prípadne by bolo riešením aj to, keby niektoré zokruhované spoje išli najprv do
Hradca a niektoré do Veľkej Lehôtky, aby sa to striedalo.
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
Zapísal: Mgr. Alojz Vlčko
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