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Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. II. -  (Sídlisko Píly, Staré mesto)  

Konaného dňa: 23.11.2015 
 

BOD č. 1 :  Poslankyňa Helena Dadíková privítala obyvateľov a predstavila zástupcov 
vedenia mesta Prievidza, poslancov mestského zastupiteľstva a náčelníka MsP.  
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., informoval 
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. MARKO, Ul. J. Murgaša (Čínsky múr) 
a) pripomenul požiadavku obyvateľov o znovuvybudovanie ihriska – bránok na trávnatej 
ploche za panelákom 
b) upozornil na zlý stav chodníkov na Ul. J. Murgaša 
c) upozornil, že mu nebolo z Mestského úradu písomne odpovedané na doručené 
korešpodencie a požiadal o to, aby dostal písomné odpovede 
 
p. ŠUŇAL 
a) podporil obnovu chodník na Ul. J. Murgaša 
 
p. PASTOVÁ 
a) sťažovala sa na podujatia na plážovom kúpalisku, ktoré hlukom obťažujú obyvateľov 
Prievidze. Poslanci prisľúbili, že sa zúčastnia zasadnutia MsZ v Bojniciach a budú 
upozorňovať na tento problém. 
 
p. ZIMANOVÁ 
a) žiadala o osadenie prístreška na zastávke MHD pri Priore 
 
p. ŠUNÍK 
a) opakovane upozorňuje naprepadnutý asfalt na zastávke MHD pri kine Baník na 
Štefánikovej ulici 
 
p. KRNO 
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a) požiadal o osadenie retardérov na Ul. J. Murgaša 
 
p. MALICHOVÁ 
a) zareagovala na kritiku hluku počas podujatí na plážovom kúpalisku – jej názor je, že by 
mohli byť obyvatelia voči mládeži toleratní a niekoľkokrát v roku strpieť hluk, aby sa mohla 
mládež zabaviť 
 
p. ROSINSKÝ 
a) diskutoval o problémoch majiteľov garáží pri čističke 
b) žiadal o prehodnotenie ceny pozemkov, za ktoré bolo navrhnuté majiteľom garáží 
odkúpenie pozemkov pod garážami 
 
p. RUS 
a) pridal sa do diskusie o problémoch majiteľov garáží pri čističke 
 
p. ŠTEGENOVÁ, Svätoplukova ul. 
a) informovala sa, na koho podnet sa budujú parkoviská na Svätoplukovej ulici pri dome 
s por. Číslami 32 – 38 
 
p. ŽIAK 
a) poďakoval sa poslancom a vedeniu mesta za päť rokov práce a výsledky, ktoré táto 
práca prináša. 
 
 
BOD č. 4: Poslankyňa Helena Dadíková sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčila 
a všetkým obyvateľom poďakovala za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


