Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. IV. - (Kopanice)
Konaného dňa: 23.11.2016
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza,
náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi
primátorky mesta.
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: investície do škôl, novovybudovaná fontána, opravy
chodníkov v meste, rozširovanie cintorína – sektor K, nové detské ihriská, rozšírenie
verejného osvetlenia, osvetlené priechody, vyčlenenie priestorov pre špeciálnu MŠ, nové
parkovacie plochy, investor Brose, centrum Prievidze ožilo, Odkaz pre starostu .
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
p. KEVICKÝ, Makovického 18/5, Prievidza
a) žiada už niekoľko rokov spojovací chodník medzi ulicami Nováckeho a Makovického – je
tam dlhý úsek kde nie je možný prechod, chýba tam chodník
p. MEDLÍKOVÁ, Puškinova 19, Prievidza
a) upozornila, že ohlásila sypanie otráveného žita pre diviaky, mohlo dôjsť k otrave aj iných
zvierat
b) žiada odniesť opílené konáre a trávu na Ul. Koncovej vedľa škôlky TSK
c) žiada častejšie kosenie lokality prepadliská – kosili sa 2 krát
d) kritizovala nefunkčnú kompostáreň, žiada informácie čo majú robiť obyvatelia s lístím,
žiada kompostéry do domácností
e) žiada premiestniť výbeh pre psy na Kopaniciach, keď sa dostavajú domy v jeho blízkosti
f) žiada odstrániť tabuľu zberné suroviny – prevádzka už nefunguje
g) žiada lepšie informovanie o zbere BRO, zvážiť osadenie tabuliek

p. ARVAY Rastislav, Na Karasiny, Prievidza
a) žiada doriešiť rokovania s SSE Distribúcia o zriadení vecného bremena
b) požaduje informácie ako je možné že stavebný úrad skolaudoval prípojky SSE
distribúcia v danej lokalite, keď neboli v súlade s projektom
p. BULLO Jozef, Bottová 15 , Prievidza
a) žiada osadenie dvoch lámp v lokalite Bottová 15 – od TSMPD dostal odpoveď, že je tam
potrebné nové vedenie, od roku 2014 sa nevybudovalo

OBYVATEĽKA, Ul. energetikov, Prievidza
a) žiada nový asfalt na chodníku kde bol vyšrámaný
b) žiada častejšiu kontrolu áut zaparkovaných pred garážami na Ul. energetikov
c) žiada namaľovanie parkovacích čiar na Ul. energetikov
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OBYVATEĽKA, Prievidza
a) žiada preveriť informáciu či sa zruší prevádzka Jednoty na Ul. energetikov
b) žiada opíliť kríky okolo Severky – ležovisko diviakov
OBYVATEĽ, Prievidza
a) žiada zjednosmerniť Ul. Gorkého – je úzka dochádza tam ku kolíziám –predložiť
dopravnej komisii
p. JUDr. CECHOVÁ Valéria, Kocelová ul., Prievidza
a) žiada informáciu či majú podať žiadosť na výrub stromu v priestore plánovaného stojiska
na kontajnery (Kocelová ul. zo stany Ul. Energetikov) alebo bude riešiť výrub mesto v rámci
budovania stojiska
b) žiada vyriešiť jamu na chodníku pred vchodom č. 10 na Kocelovej ulici – stojí tam voda,
bola už aj obhliadka miesta a nič sa neriešilo
c) žiada častejšie kosenie aj bočných ulíc – upozorniť koscov aby nešírili nepravdivé
informácie, o tom že bolo kosenie obmedzené
d) žiada vyčistiť parkovisko pred bytovým domom na Kocelovej ulici aj zvod vody
Predseda SVB NO Byt, Ul. Benedikta, Prievidza
a)poďakoval za vybudovanie parkoviska
b) žiada zaplátať jamy na Ul. Benedikta 32 – 33
c) žiada preložiť kontajnery na Ul. Benedikta v zákrute, zavadzajú a začali tam parkovať
autá, vzniká úzky vstup
BOD č. 4: MVDr. Norbert Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.
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