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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I. -  (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)  

Konaného dňa: 5.5.2014 
 

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 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. ŠVARC, Šumperská ul., Prievidza 
a) žiada o bezbariérový prístup do domu smútku v Prievidzi aj bezbariérové priestory 
obradnej siene v dome smútku 
b) žiada opravu rozbitého chodníka pred bývalou Poštou 4 na Bojnickej ceste. 
c) informoval sa kto má v správe židovský cintorín 
d) informoval sa či ostane socha baníka pred VŠ 
GULÁŠOVÁ Jaroslava, M. Mišíka 19 
a) žiada vybudovať centrálne detské ihrisko aj na sídlisku Mládeže 
b) žiada vypíliť vyschnutý strom pri parkovisku, ktorý bol pri poškodený pri prácach na 
parkoviskách 
c) žiada opraviť poškodenú spevnenú parkovaciu plochu 
d) žiada osadiť viac rekreačných smetiakov pri ihriskách 
e) žiada zrekonštruovať lavičky na sídlisku Mládeže  
OBYVATEĽKA. 
a) žiada častejšie zametať chodník od podchodu smerom k OC Rozvoj aj jednosmernú 
cestu k baniam. 
b) kritizovala vzhľad námestia za pamätníkom 
c) žiada viac zelene na námestí pred kláštorom 
d) upozornila na vyschýnajúci strom na námestí 
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e) informovala sa kde sa dá zakúpiť monografia mesta 
p. ORAVEC, A. Hlinku 
a) žiada o odstránenie ihličnanov pred vchodom č. 37 na Ul. A. Hlinku a namiesto nich 
vysadiť niečo iné 
b) žiada odstrániť polosuchý strom ako sa ide do dvora 
c) žiada vrátiť dopravné značenie, ktoré obmedzovala rýchlosť na dvore ul. A. Hlinku 
d) žiada častejšiu kontrolu rezidenčných kariet – majitelia ich často krát požičiavajú 
e) žiada obnoviť farbu prechodu pre chodcov na ul. Nová 
f) žiada opraviť nesvietiacu lampu na ul. A. Hlinku pri budovách mesta 
g) žiada odstrániť zámky z košov na kovy, nie je možné do nich dávať väčšie nádoby 
i) žiada osadiť exteriérové fitness náčinie do parku Skotňa 
j) žiada vyriešiť problematiku parkovania firemných áut  pred bytovými domami, hlavne cez 
víkend zaberajú parkovacie miesta 
k) informovala sa na odstraňovanie predajných stánkov na námestí 
p. GESCHWANDTNEROVÁ, M. Hodžu 
a) upozornila na preplnené smetné nádoby na separovaný zber na ul. Hodžu pri čistiarni – 
majiteľ čistiarne a okolitých prevádzok ich neustále zapĺňajú. Žiada aby mesto vyzvalo 
podnikateľa Králika na zakúpenie vlastných nádob. 
p. ŠRÁMKOVÁ, Ul. Škarvana 2 
a) žiada o šikmé vyznačenie čiar parkovacích miest na Ul. Škarvana 2-4 
b) poďakovala za portál Odkaz pre starostu 
c) informovala sa na právomoci MsP pri problematike bezdomovcov 
d) žiada pri rekonštrukcii námestia vysadiť viac zelene, aby tam bolo príjemnejšie 
prostredie hlavne v lete ide od betónu teplo 
p. PIKULÍK, Jesenského ul. 
a) informoval o parkovacom systéme v centrálnej mestskej zóne, aké s nim boli spojené 
náklady a koľko rezidentských kariet sa vydalo, kritizoval spoplatnenie parkovania pred 
domami 
p. KÉRYOVÁ,  Šumperská ul. 
a) žiada opraviť chodník na Šumperskej ulici v časti ako sa napája prerobený chodník na 
starý 
b) žiada častejšiu kontrolu bezdomovcov na námestí 
c) pochválila prácu smetiarov po zmene spoločnosti odvážajúcej odpad 
 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


