Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III. - (Sídlisko Kopanice)
Konaného dňa: 29.11.2017
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov vedenia mesta
Prievidza, poslancov mestského zastupiteľstva a náčelníka MsP.
BOD č. 2: Prednosta Mestského úradu v Prievidzi, MVDr. Norbert Turanovič, informoval
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste
Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: rekonštrukcie ciest a chodníkov, rekonštrukcie škôl
a školských zariadení, zvyšovanie bezpečnosti chodcov, kolumbárium, rozšírenie
kamerového systému, rekonštrukcia v KD Necpaly, rekonštrukcia osvetlenia v športovej
hale, investície v CVČ, revitalizácia Plastiky mieru, spevnené plochy na Gazdovskej ulici,
multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského, tanečná trieda na ZŠ Energetikov, nové parkovacie
miesta pri cintoríne, investície v zimnom štadióne, ocenenie fontány Pod lipami,
rekonštrukcia ZUŠ L. Stančeka, pripravované investície na rok 2018.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
MEDLÍKOVÁ, Puškinova ul. 19, Prievidza
a) žiada umiestniť nádoby na separovaný zber na cintorín (žlté, zelené)
b) informovala sa ako je to s nádobami na separovaný zber, smetiari hádzali vrecia s BRO
do rovnakého autá ako komunálny odpad
ODPOVEĎ: budú doplnené nádoby do domácnosti v najbližšej dobe
c) IBV na Prepadliskách – požaduje informácie či ostane zachovaný chodník alebo bude
z neho stavenisková cesta, chodník je zdevastovaný a nebude sa dať prejsť na autobusovú
zástavku
d) žiada vybudovať lepšie zábrany - autá obchádzajú stĺpy na uzavretie Puškinovej ulici
e) žiada posunúť výbeh pre psov nad Prepadliská. Ostali dve tabule výbehu na rozkopanej
stavbe na Prepadliskách
f) požaduje informáciu či stavebníci majú povolenie na vývoz a skladovanie hliny na lúke
nad Prepadliskami
g) prečo je povolená ďalšia výstavba domov na Prepadliskách? Pôvodne malo byť len 6
domov a teraz sa majú budú budovať ďalšie.
p. JURÍK, Energetikov 52, Prievidza
a) bol sľúbený chodník od Energetikov po Včelársku (Clementisa), sťahoval sa asfalt
a nepoložil sa nový – žiada opraviť
b) informoval sa, ako chce a bude mesto riešiť problém s diviakmi
ODPOVEĎ: poľovné združenia majú povolenie na odstrel
c) žiada opraviť cestu na Snežienkovej ul.
ODPOVEĎ: zaradená do opráv – jar 2018
d) kritizoval vyznačovanie zastávok pri Severke a následne sa vyrezával asfalt na
zástavkách
ODPOVEĎ: z dôvodu bezpečnosti muselo byť značenie obnovené
e ) autobusy na Kopaničkách nechávajú bežať motor aj keď odchod majú až o 15 minút,
znečisťuje sa tým ovzdušie a je to zakázané

Ing. Ján Dudžík, Na Karasiny 63/5, Prievidza , (dud.jano@inmail.sk)
a) kritizoval podmienené pridanie fotografie do OPS
b) urgencia na vybudovanie zástavky pri Kauflande, stále nie je
c) prvý autobus cez víkend na autobusovú stanicu ide 7:42, bolo by potrebné skôr a večer
idu posledné tri spoje linky č. 40 v rozmedzí 50 minút – žiada úpravu
d) Kritizoval na nevšímavosť stavebného úradu pri stavbe pri kruhovom objazde na Ulici A.
Hlinku. Momentálne je tam označenie stavby (v nesúlade so zákonom), kde je uvedené, že
stavba bola povolená v novembri 2017 a dokončená bude v máju 2017. Ako je možné, že
sa na stavbe pracovalo už minimálne pol roka vopred? – žiada zaslať vysvetlenie
e) kritizoval stav bývalej pekárne Murko na Matice slovenskej
f) žiada častejší vývoz dvoch betónových košov na Mariánskej ul. pri bývalom obchode
g) Poukázal na to, že po investičnej akcii pri rieke Nitra – Dráčik, ostal okolo neporiadok –
vyvalená futbalová bránka
h) Kritizoval, prečo nie sú na bytových domom umiestnené súpisné čísla
p. KONORADSKÝ, Energetikov 17, Prievidza
a)žiada osvetliť spojovací chodník do Necpal
b) žiada opraviť chodník do zadného vstupu ZŠ Energetikov, po daždi pravidelne
zaplavený.
c) žiada odstrániť futbalové bránky za školou nikto tam nehráva , terén zničený diviakmi
d) žiada osadiť upozorňovacie dopravné značky pred prechodmi pri ZŠ Energetikov
e) žiada poslať výzvu vlastníkovi nepokosených pozemkov pri tenisových dvorcoch
f) urgencia zástavky pri Kauflande
g) žiada opraviť značne poškodený kanál, z ktorého vychádzajú potkany za ZŠ Energetikov
h) žiada prerobiť chodník medzi bytovými domami k MŠ Gorkého na bezbariérový –
nemožnosť prejsť s kočíkmi
i) šikmý chodník pri CBA neni udržiavaný a šmýka sa na ňom je veľmi strmý žiada zároveň
opíliť stromy popri lampách
p. KRAKOVIKOVÁ, Na karasiny, Prievidza
a) žiada opíliť stromy, zakrývajú verejné osvetlenie – bytový dom Na Karasiny 246
b) verejné osvetlenie za domom 246 bolo odstránené, nie je tam svetlo, teraz je tam
parkovisko chce žiada obnoviť osvetlenie
p. ŠKOLEKOVÁ, Gorkého, Prievidza
a) žiada riešiť problém s diviakmi
ODPOVEĎ: poľovné združenia majú povolenie na odstrel
b) žiada zjednosmerniť komunikáciu na Gorkého
c) žiada zákaz parkovania veľkých firemných áut na sídlisku Kopanice – obdobne ako
Zapotôčky
ŠOLTÉS, Energetikov, Prievidza
a) žiada častejšiu kontrolu hliadok MsP - hluk z prevádzky Piano, živá hudba do neskorých
hodín, vandalizmus
b) žiada vybudovať parkovisko oproti prevádzke vchody 30 – 36 , je tam veľký oblúk
c) pred vchodom 42 na Ul. energetikov veľký hrbol na ceste – žiada opraviť

d) vybudovať spomaľovače a priechod pre chodcov na hlavnej ceste ku škole na Ul.
energetikov
BÚRY
a)kedy sa plánuje oprava komunikácie na Ul. energetikov
ODPOVEĎ: zahrnutá medzi rekonštrukcie
ZÁVADSKÁ, Energetikov, Prievidza
a) poďakovala za investičné akcie, zriadenie DC Kopanice a a fitness ihriská
b) žiada obnoviť stravovne v CVČ, dá sa stravovať iba v škole, seniorom to chýba
c) kritizovala zdevastovanú budovu bývalej polikliniky
d)Žiada, aby MHD č. 44 chodila aj v sobotu a nedeľu zo stanice cez Kopanice, aspoň
každú hodinu.
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakovala za účasť na stretnutí.

