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Mestský úrad,
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Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I. - (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)
Konaného dňa: 23.11.2015
BOD č. 1 : Mgr. Vlčko 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. ORAVEC, A. Hlinku, Prievidza
a) sa informoval na zámer s „búdkovcami“ na Námestí slobody
b) ako sa využijú voľné priestory v podchode
c) informoval sa na budúcnosť ZŠ na Marianskej ul.
d) koľko obyvateľov chýba do 50 tisíc
e) či sa plánuje rekonštrukcia fontány pred UPSVaRom
p. SABO, Dlhá ul., Prievidza
a) pochválil stav rozkopávok po plynároch, kritizoval však mieste kde je zámková dlažba
b) kritika poruchového výťahu a eskalátora v podchode
c) kritizoval poklopy z hladkých plechov na chodníkoch oproti súdu
d) žiada sprevádzkovanie starého podchodu
e) žiada aby MsP kontrolovala cyklistov jazdiacich po chodníkoch
p. REIS, Nábrežie sv. Cyrila, Prievidza
a) žiada o osadenie zábran pri krčme U Špinavca- parkujú tam autá an zeleni
b) chodníky pri krčme U Špinavca sa rozpadajú
c) obmedziť vjazd nákladných áut- nedodržujú rýchlosť
p. DUBOVCOVÁ, M. Mišíka, Prievidza
a) žiada odstrániť lavičky a sušiaky vo dvore, zdržiavajú sa tam bezdomovci a asociáli
b) žiada opraviť prepadnutú cestu, v zime sa neodhŕňa
p. TUŽINOVÁ, Šumperská ul.
a) žiada rozšíriť prístupovú cestu k bytovým domom na Šumperskej ul. 17 - 19
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OBYVATEĽ, Nabr. Sv. Cyrila
a) upozornil na problémové pomenovanie ulíc M. Slovenskej a Nabr. Sv. Cyrila, sanitky
majú problém nájsť domy
b) žiada opraviť chodníky na Ul. M. Slovenskej
c) vyznačiť cyklochodníky
P. Záhorová, Piesky
a) 6iada opraviť výtlky na Východnej ulici
p. HROMADA, M. Hodžu, Prievidza
a) žiada osloviť SSC Žilina s návrhom vybudovať záchytne parkovisko pod Nadjazdom
b) žiada vybudovať prístrešky na smetiaky
c) pochválil zámer obnovy mosta pri Carpathii
d) žiada vymeniť pieskovisko a lavičky medzi domami na Ul. M. Hodžu
e) žiada častejšiu kontrolu psíčkarov na sídlisku
f) žiada vyasfaltovať rozvodník na ceste M. Hodžu
p. KOMA, Hodžu 6-8, Prievidza
a) žiadosť o opílenie stromov – majú tam ďatľa
b) upozornil na problémy s teplou vodou v tejto lokalite
BOD č. 4: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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