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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I. - (Necpaly, Žabník)
Konaného dňa: 21.5.2014
BOD č. 1 : Mgr. Vlčko 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. Vlčko následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek obyvateľov
z VVO 1. 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.
p. JENISOVÁ Dagmar, Veľkonecpalská ul.
a) žiada o vybudovanie zástavky MHD pre linku č. 11 pri Necpalskom cintoríne v smere do
Necpal
b) požiadala primátorku o prijate speváckej skupiny Dúbrava v rámci osláv 20. výročia
založenia
p. MELIŠKOVÁ
a) poďakovala za vybudovanie spojovacieho chodníka v Necpaloch, žiada o doplnenie
zábrany, ktorá by spomalila cyklistov čo tadiaľ prechádzajú
b) žiada o častejšie kontroly MSP na lavičkách pri chodníku sa hlavne cez víkend večer
stretávajú mladí a pijú alkohol
KAPUSTA Jaroslav, B. Slánčikovej 19
a) pochválil samosprávu, ktorej reorganizáciu označil za reformnú, prechod technických
služieb pod mesto aj nového vývozcu odpadov.
b) kritizoval niekoľko pretrvávajúcich problémov mesta: nedostavaný TITANIC, Greenbox
na námestí, 9. koľaj, sociálne zariadenia na stanici
c) informoval sa na politické pôsobenie primátorky
p. Obyvateľka zo sídliska Necpaly
a) pochválila premaľovaný plot na ZŠ
p. ŠVARCOVÁ, Konvalinková ul.
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a) žiada o doplnenie tabule na zníženie rýchlosti na Kopaničkách, nachádza sa len dole
a tam je zbytočná. Vodiči prechádzajú cez kopec veľmi rýchlo a aj esíčkové spomaľovače
sú tam zbytočné.
b) žiada o osadenie rekreačného koša na zástavke MHD na Kopaničkách kde stojí linka č.
50
p. Vávrová, M. Mišíka
a) žiada o opravu chodníkov na sídlisku Mládež
b) žiada aby sa pri opiľovaní nenechávali konáre nízko nad zemou, naráža sa do nich s
dáždnikom
c) informovala sa či je možné zmeniť parkovací systém aby jej syn nemusel platiť V CMPZ
keď príde na návštevu
d) žiada pri rekonštrukcii námestia vysadiť viac zelene, aby tam bolo príjemnejšie
prostredie hlavne v lete ide od betónu teplo
e) informovala sa či je potrebné každý rok nosiť doklad o tom, že má nad 70 rokov ak chce
žiadať úľavu na poplatku za KO
f) žiada o častejšiu kontrolu bezdomovcov na sídlisku Mládeže
g) žiada zachovať prístrešok nad krížom na Púšti
BOD č. 5: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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