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: 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.
MEČIAROVÁ, Ružová ul., Prievidza
a) žiada opraviť malé dvierka na cintoríne, nedajú sa otvoriť a žiada opraviť prehnitý kríž aj
opadanú maľovku na sokli pod krížom
p. LALUHOVÁ, Ružová ul., Prievidza
a) žiada opraviť chodníky vedľa cesty na Ružovej ulici
p. LALUHA, Prievidza
a) žiada opraviť cestu Pod poliankou aj most – rozpadá sa
OBYVATEĽ
a) sa sťažoval na nedostatky vo verejnom obstarávaní
b)upozornil na vybagrovaný potok, teraz sa prepadáva breh a ide voda do dvorov domov
p. PLAČKO, Ružová ul.., Prievidza
a)žiada o osadenie dopravnej značky Zákaz státia na Ul. Družby za značkou STOP – ako
je výjazd na hl. cestu – stávajú tam auta je to nebezpečné
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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