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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VII. -  (Hradec)  

Konaného dňa: 30.11.2015 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi 
primátorky mesta. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., 
informovala prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania 
v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, zrekonštruovanom námestie 
J.C. Hronského, rekonštrukcie ciest a chodníkov, fontána na Námestí slobody, lávka cez 
rieku Handlovka, rozšírenie cintorína, modernizácia verejného osvetlenia, osvetlenie ulíc, 
nové lavičky, rekonštrukcie škôl, budovanie ihrísk, rozšírenie rozhlasu, oprava KD, nové 
parkoviská, podpora športu, náhradná výsadba, obnova plagátovaniach plôch, 
osvetľovanie prechodov, investor, výhra v súťaži o najkrajšie mesto. 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
Opakovaná požiadavka obyvateľov z Parkovej ulice v Hradci p. Čičmancovej a p. 
Laluhovej, ktorí žiadajú o pripojenie k verejnému vodovodu z dôvodu, že po sanačných 
prácach zostali bez vody 
KALFAS,  Prievidza 
a) žiada refundovať opravu kanalizácie na Družstevnej ulici – investoval1300 EUR – je tam 
napojených 11 domácnosti 
p. ŠKODA, Richtárska ul.,  Prievidza 
a) žiada opraviť cestu na Ul. Richtárska – je rozbitá od vodárov a plynárov, v ryhách stojí 
voda , sú tam veľké jamy a treba ju odvodniť nie je tam kanalizácia. 6iada ju zaradiť do 
opráv na rok 2016. 
BARTA, Prievidza 
a) upozornil na praskajúce domy na Lesnej ulici 
p. ČICMANEC 
a) sa stotožnil s pánom Kalfasom, že by mu mali byť refundované výdavky za opravu 
potrubia 
ZÁSTUPCA PRIMÁTORKY 
a)Žiada osloviť vodárov ako plánujú budovať kanalizáciu v Hradci 
MIKUŠKOVÁ, Richtárska ul., Prievidza 
a)žiada o vybudovanie kanalizácie – kúpila si dom v domnienke, že tam kanalizácia je 
OBYVATEĽKA, Pod hôrkou, Prievidza 
a)upozornila, že dažďová voda zmyla do potoku kamene, zahatali prietok hromadí sa tam 
odpad 
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b) žiada dorobiť chodník na cintoríne – na schodoch je veľká jama 
c) žiada opraviť rozhlas na Ul. Pod hôrkou 
d) žiada častejšie kontroly hlavnej stanice hliadkami MsP 
p. OSTERTÁGOVÁ, Lesná ulica, Prievidza 
a) upozornila na pokračujúce zosuvy – na ihrisku sa vytvorila obrovská bublina 
b) spoločnosť TMG zanechala cestu v dezolátnom stave – svojpomocne si ju opravili – 
teraz ju plánujú rozkopať elektrikári  - ako tomu môžu zabrániť 
 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


