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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I. - (Necpaly)
Konaného dňa: 24.11.2015
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.
p. HULIAKOVÁ, Veľkonecpalská ulica, Preividza
a) žiada o vybudovanie bezbariérového zostupu z chodníka na nové parkovisko na
Veľkonecpalskej ulici, aj plochy parkoviska sú vyvýšené
b) žiada vybudovanie bezbariérového prístupu na Necpalskom cintoríne po nových
schodoch sa nedá vyjsť s vozíčkom
c) žiada odkloniť nákladnú dopravu z Veľkonecpalskej ulice, upozornila aj na rýchlo
jazdiace autá po tejto ulici, chodník vyznačený žltými čiarami je nedostatočný pre
bezpečnosť chodcov aj tak tam väčšinou parkujú autá
p. MOKRÁŠ DUŠAN , Kútovska 17, Prievidza
a) žiada natiahnuť asfalt za bytovým domom na Kútovskej ulici (trojfarebná fasáda)
b) žiada lepšie vyznačiť miesta na prechod vozidiel záchrannej služby pri večierke, na
terajších parkujú autá
c) žiada opraviť detské ihrisko na Kútovskej ulici
e) žiada opíliť stromy na Dúbravskej ulici
OBYVATEĽ, Poľná ulica, Prievidza
a) žiada odstrániť vysekaný asfalt z chodníka, ktorý bol nasypaný pred bránu pána Pisára
(Poľná49)
p. DREXLEROVÁ, Lúčna ul., Prievidza
a) žiada opraviť chodníky na Žabníku, sú v dezolátnom stave, pri Ul. Stavbárov ich
nadvihujú korene stromov
b) žiada umyť kontajnery KO, aj po vysypaní smetí sa z nich šíri zápach
c) žiada pokračovať v maľovaní parkovacích čiar na sídlisku Žabník
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d) žiada obnoviť živý plot pri novom ihrisku pri LIDLi aby boli deti chránené pred výfukovými
plynmi z hl. cesty
p. MOKRÝ Ján, Na záhumní, Prievidza
a) upozornil, že posledné stretnutia s obyvateľmi sa konali na jar 2014
b) žiada opraviť budovu školy na Malonecpalskej ulici – zlá fasáda
c) Upozornil na nedostatky pri platení hrobových miesta na Necpalskom cintoríne
p. ŠKRÍP, Klinčeková ul., Prievidza
a) pochválil mesto za výstavbu nájomných bytov ŠFRB
p. JENISOVÁ, Veľkonecpalská ul. Prievidza
a) poďakovala mestu za investičné akcie v časti Necpaly
b) žiada odvodniť makadamove parkovisko pred nájomnými bytami na Gazdovskej ulici, po
daždi tam stojí voda
c) žiada vybudovať zástavku pri necpalskom cintoríne
d) pri spojovacom chodníku pri Severke vyviera voda, treba spraviť rigoly aby voda
nestekala na chodník
p. ZEMANOVÁ, Veľkonecpalská, Prievidza
a) žiada opraviť výtlky na Veľkonecpalskej ulici
b) žiada obmedziť rýchlosť na Veľkonecpalskej ulici a upraviť chodník – je vyznačený len
čiarami a aj tak tam stávajú autá
BOD č. 4: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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