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

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VI. - (Malá Lehôtka)
Konaného dňa: 9.6.2014
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza,
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SMMP, SAD PD, TSMPD.
Následne predal 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, zníženie poplatku za KO, zmeny
v cintorínskych službách, obnova a budovanie cyklotrás, sanácie zosuvov, rekonštrukcie
MŠ a ZŠ, budovanie CDI, výstavba nájomných bytov, budovanie parkovísk, podpora športu
v meste, výstavba rýchlostnej cesty R2, ocenenie za komunikáciu, vydanie monografie,
investície v roku 2014.
BOD č. 3: Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek
obyvateľov z VVO 6. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh
z posledného stretnutia s obyvateľmi.
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových
požiadaviek.
LENHARTOVÁ, F. Hečku 13
a) poďakovala za opílenie líp v obci
p. KRIKO
a) informoval sa či sa plánuje povodňová revitalizácia vodných tokov v prímestských
častiach.
p. LALUHA
a) poďakoval za pravidelný vývoz VOK pri cintoríne
b) informoval sa na výšku nákladov spojených s osadením radaru
c) žiada vypíliť dva hnilé topole pri studničke
ČIČMANEC, Nová 30
a) Poďakoval za rekonštrukciu agátového hája, žiada vyriešiť oplotenie areálu
b) Informoval sa o možnosti ozvučenia KD
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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