Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. V (Veľká Lehôtka)
Konaného dňa: 30.11.2017
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.
Poslanec Fiamčík odprezentoval opravu Podhorskej ul. v správe TSK, plány opráv
mestských komunikácii vo Veľkej Lehôtke – Uhlištná, Remeselnícka. Ocenil opravu
chodníka na Podhorskej ulici. Informoval o možnosti zaradenia požiadavky na opravu
strechy kultúrneho domu do prvej zmeny rozpočtu. Plánované oplotenie detského ihriska
a doplnenie hracích prvkov.
Turanovič zdôraznil úlohu poslancov pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov pri tvorbe
rozpočtu mesta.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
p. MELLOVÁ
a) žiada dokončiť posledný kúsok Uhlištnej ul.
b) po prerábke vykurovania na plyn žiada dorobiť zavedenie plynu aj do kuchynky KD
HARTMANN
a) žiada domaľovať čiary na hlavnej ceste od Gewisu po Veľkú Lehôtku – vyzvať TSK
b) žiada informáciu koľko stojí kosenie futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke
c) kritika vianočnej výzdoby vo Veľkej Lehôtke – žiada doplniť
d) žiada zavedenie GPS do všetkých služobných áut zamestnancov TSMPD
e) asociáli -pri ceste na družstvo znečistili cestu chemikáliami odstaveného auta, žiada
odtiahnuť auto a častejšie kontroly MsPv danej lokalite
ODPOVEĎ: Fiamčík informoval o osobnom stretnutí s náčelníkom Pomajbom. Požaduje
odtiahnuť odstavené vozidlo. Žiada každú noc kontroly hliadky MsP.
f) žiada dokončiť Uhlištnú cestu (30m)
g) žiada osadiť kameru nad detským ihriskom
h) informoval sa prečo sa nezníži cena na čistenie septikov pre obce kde nie je
vybudovaná kanalizácia
ODPOVEĎ: cenu nie je možné spájať s obcou, hodnoty sú spriemerované
i) žiada informáciu či sa môže dávať do BRO kontajnerov hnoj od zajacov

p. BÁTOROVÁ
a)Podhorská ul. č 95 nedorobená cesta (veľký odskok), mimo telesa cesty, žiada upraviť
ODPOVEĎ: krajnicu je zodpovedný spevniť realizátor cesty Podhorskej (TSK)
p. VOJTÁŠ
a)informoval sa na možnosť výstavby kanalizácie vo Veľkej Lehôtke
b)potvrdil pravidelnú kontrolu policajných hliadok na družstve
ODPOVEĎ: pán riaditeľ vodárenskej spoločnosti – čo sa týka Veľkej Lehôtky – riešia len
správu kanalizácii, v okrese PD dochádza v najväčšej výstavbe kanalizácie (napr.
Kocúrany, Opatovce), je rozpracovaná – Cígeľ, Sebedražie, Koš, Čereňany, Oslany
p. PETRÁŠ
a)informoval sa na možnosť úľavy od mesta pre nevybudovanú kanalizáciu
b) upozornil na vylomené búdy pri lyžiarskom vleku – vandalizmus, žiada častejšiu kontrolu
hliadok MsP vo Veľkej Lehôtke
p. GERDENICH
a) upozornil vypnuté osvetlenie na Uhlištnej ul. v noci, žiada skontrolovať osvetlenie v celej
Veľkej Lehôtke
b) informoval sa kedy budú dodané kontajnery na BRO
p. BULLO
a)pochválil rýchlu opravu verejného osvetlenia, žiada doplniť svetelné body – Mlynárska ul.
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakovala za účasť na stretnutí.

