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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. V. -  (Veľká Lehôtka)  

Konaného dňa: 13.5.2015 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SAD PD, TSMPD. 
Následne predal slovo primátorke mesta. 
 
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 investície do KD, oprava 
komunikácií, príchod investora, nová lávka v mestskom parku, rekonštrukcia Nám. J. C. 
hronského, nové odpadkové koše., podpora mládežníckeho športu, financovanie 
športovísk, rekonštrukcia športovej haly, plánovane investície v roku 2015, prístrešky na 
smetné nádoby, rekonštrukcia cesty od Novák po Handlovú 
BOD č. 3:  Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek 
obyvateľov z VVO 5. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh 
z posledného stretnutia s obyvateľmi. 
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. Fiamčík  
a)žiada opraviť výtlky na komunikáciách v MČ + opraviť cestu pri cintoríne 
b)zaviesť plyn a zatepliť KD 
c)vybudovať 3 parkovacie miesta pri cintoríne 
d)oplotiť detské ihrisko 
p. MELLOVÁ 
a) niekde je otočený rozhlas oproti sebe a je ho zle počuť, žiada nápravu 
b) pri separovaní odpadu dávajú vrecia pred bránu (Uhlištná 26A), žiada smetiarsku 
spoločnosť upozorniť aby tak nerobila 
OBYVATEĽ 
a) žiada upraviť brehy potoka pri ihrisku po regulácii je to neupravené a rozbagrované, 
žiada doviesť zeminu na úpravu 
OBYVATEĽKA 
a) žiada odpoveď kedy je naplánovaná oprava Hlbokej ulice – priestor je úzky a šmýka sa 
tam 
OBYVATEĽKA 
a) žiada opraviť výtlky na Podhorskej ulici 
b) osvetliť ulicu pod vlekom 
c) zaasfaltovať Remeselnícku ulicu 
p. MELLOVÁ Podhorská 11 
a) pri novej zástavke je upchatý a úzky kanál na dažďovú vodu, tá steká do dvorov 
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okolitých domov 
p. BAŠOVÁ, záhradkárska oblasť – stavebný úrad povolil výstavbu domov v záhradkárskej 
osade, nikoho neprizvali na konanie, podali aj list doteraz nedostali odpoveď, žiadajú 
revíziu územného plánu aby nedošlo k ďalšej výstavbe domov 
 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


