
 
 
 

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

Konaného dňa: 28.11.2017 
 

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. 
 
p. NOVOTNÝ, Ul. Š. Králika 455/5, Prievidza 
a) sťažoval sa na situáciu s parkovaním na Š. Králika, autá tam stoja bezohľadne v prvej 
časti po križovatku od S. Chalupku. Je nepriechodná a pohyb malých detí. 
 
p. UHLIAR, M.R. Štefánika 37, Prievidza 
a) na križovatke Bjorsnöna a Štefánika je umiestnená značka zákaz státia 15 od križovatky 
nad  3,5 m širokým chodníkom v strede, podľa dopravnej vyhlášky tam nemá čo robiť a 
žiada premiestniť. Ak vodič vychádza z Ul. Škopca je úplne mimo zorného poľa 
a umiestnená nelogicky. Zároveň je tam namaľovaná aj plná žltá čiara, ktorá znamená 
zákaz zastavenia – kolízia značenia. Znížil sa počet parkovacích miest. 
b) sťažnosť na parkovanie firemných áut v obytnej zóne a v danej lokalite. Žiada zákaz 
parkovania dodávok na sídlisku Píly – ako na Zapotôčkach. 
 
p.NEMCOVÁ, Ulica Š. Králika 457/1, Prievidza 
a)v bytovom dome nad ňou býva neprispôsobivá osoba, ktorá je konfliktná – háda sa, pne 
zo spílených stromov pred domom umiestnila do kočikárne, atď. MsÚ jej prispieva na 
bývanie, a pritom chová 9 mačiek (má ich vykŕmené). Pred vchodom má naukladaný 
stavebný materiál (zrejme z mestských chodníkov, ktoré sa opravovali).  

 
p. RUŽEKOVÁ, Ulica J. Murgaša 701/20, Prievidza 
a)Ulica J. Murgaša ďakuje za opravu chodníka a osadené lavičky 
b)Voľný výbeh psov - za mostom, vedľa Handlovky opätovne žiada o oddelenie detského 
ihriska od výbehu psov. Výbeh nie je oplotený, psy sú voľne pustené. Navrhuje premiestniť 
výbeh za parkovisko áut,  kde je  4 - 5 m pás. Verí, že to bude do jari zmenené, inak 
kontaktuje médiá.  
c) Ďakuje za akcie  realizované mestom v roku 2017 a pre rok 2018. 
 
p. ŠOLTÉS, Ulica energetikov 203/34, Prievidza 



 
 
 

Jeho vnučka sa zúčastnila MS v karate, vyhrala 2 zlaté a 2 strieborné medaile. V auguste 
požiadal o finančnú pomoc – dotáciu na cestu, nakoľko vnučke býva nevoľno, musí s ňou 
chodiť na súťaže vlastným vozidlom. Komisia schválila dotáciu, ale podmienila ju 
predložením potvrdenia od lekára, že vnučka trpí kinetózou. Doklad nepredložil, finančné 
prostriedky nedostal, čo ho mrzí. Pre deti, ktoré nešportujú mesto poskytlo permanentky na 
zápasy v športovej hale. Jeho vnučka reprezentovala SR na svetovej súťaži a neobdržala 
finančnú pomoc od mesta. 
ODPOVEĎ: Dotácia bola pridelená priamo športovému klubu. 
 
p. HÁNA, Ul. Gavloviča 133/6, Prievidza 
a)Gavlovičova ulica Od r. 2008 má podanú žiadosť na rekonštrukciu – riešenia problému so 
zatekaním vody do ich bytového domu 133 z vyvýšeného chodníka. Žiada opraviť.  
b) Podporuje vylúčiť firemné vozidlá z obytných zón. 
c) Vedľa pošty (smerom od CAMELOTu) chýba dopravná značka pre odbočenie vľavo. 
d) Bojnická cesta a cesty smerom od Carpáthie až na kruhový objazd Zapotočky - 
križovatky a celková premávka býva upchatá (je preplnená doprava). 
 
p. KARAS, Ul. H. Gavloviča, Prievidza 
a)informoval sa či je v opravách zaradený chodník pred bytovým domom 133.  
ODPOVEĎ: Áno. 
 
p. KOHÚT, Súbežná ul. 39, Prievidza 
a) žiada odstrániť dodávky z obytnej zóny 
b) státie v križovatkách – kontrolovať častejšie hliadkami MsP- Hlavne na J. Krála 
a Bjorsnőna a S. Chalupku alebo to vyriešiť značením. 
c) Tri roky dozadu  obyvatelia žiadali o opravu chodníkov, hlavne mamičky s kočíkmi majú 
problém. 
d) Žiada nainštalovať pasce na holuby, a tým znížiť počet holubov. 
e) Kontajnery na odpad – žiada o ich čistenie aspoň 1x za rok, cez leto je z nich cítiť 
zápach, v zime sú namrznuté. 
 
ZACHAROVÁ, Trhová ulica 10, Prievidza 
a) žiada častejšie vysielanie rozhlasu 
ODPOVEĎ: evidujeme väčšie množstvo podnetov proti vysielaniu 
b) na Okružnej vybudovať prechod pre chodcov pred Jednotou ako je zástavka 
c) zlomená pamätná tabuľa po prerábke námestia . Od pamiatkárov dostali odpoveď, že si 
to musia spraviť na vlastné náklady. Žiada aby mesto opravilo do pôvodného stavu. 
 
BOŠIAK 
a)na Gorazdovom nábreží parkujú autobusy a znečisťujú vozovku a nie sú doržané šírkové 
pomery na ceste 
b) žiada častejšie hrabanie lístia na celom sídlisku aj na parkoviskách 
 
 
BOD č. 4: Poslankyňa Helena Dadíková sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčila 
a všetkým obyvateľom poďakovala za účasť na stretnutí. 
 
 


