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

Konaného dňa: 21.11.2016 
 

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: 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. SCHILLER František, Banícka 171/6, Prievidza 
a) žiada opraviť povrch vozovky na Baníckej ul. – je tam len drť 
b) žiada obnoviť náter na priechodoch pre chodcov pri McDonalde (TSK obnovilo, mesto 
nie) a vyznačiť čiary na parkovanie 
c) obnoviť pruhy pod mostami 
d) žiada upraviť kruhový objazd na Nedožerskej ceste – zodpovedané, že sa vedie 
komunikácia s SSC Žilina 
e) opraviť preliačenú dlažbu na zástavke MHD oproti Magure 
f) pochválil dopravné riešenie pred ZŠ na Ul. S. Chalupku 
g) informoval sa či sa neplánuje zvýšiť rýchlosť na ceste medzi Prievidzou a Novákmi 
h) kritizoval výber farieb pri zatepľovaní bytových domov na sídlisku Píly 
i) pochválil tohtoročný Banícky jarmok 
j) informoval sa koľko peňazí nemeckého investora bude preinvestovaných u slovenských 
firiem –zodpovedané 
k) poďakoval za snahu opraviť Plastiku mieru 
 
OBYVATEĽ, Prievidza 
a) žiada vypíliť strom na Ul. Siváka – p. Bernátovej bola adresovaná žiadosť, už 10 rokov 
nahlásené , zateká do pivníc z odpadu  
 
p. MARKO Štefan, Murgaša 22/6, Prievidza 
a) poďakoval za prezentáciu a pochválil komunikáciu s TSMPD s.r.o.  –všetky požiadavky 
splnili 
b) kritizoval parkovanie áut (Ducato) na novej zámkovej dlažbe na Ul. Bjornsnona počas 
Baníckeho jarmoku 
c) žiada častejšiu kontrolu parkovania na chodníku na Ul. Bjorsnona a pred A- klubom a 
Žiada kontrolu parkovania pri Magure a pri čajovni na Ul. M.R: Štefánika 
d) žiada opravu chodníka na Čínskom múre je tam 254 bytov – nič sa tam nerobilo od r. 
1969 
e) spýtal sa plán výstavby bytového domu oproti bývalej detskej poliklinike v lokalite ul. F. 
Madvu a B. Bjornsona – momentálne je tam stále diera v zemi  
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f) žiada oplotený výbeh pre psov na Ul. Murgaša + častejšiu kontrolu MsP 
g) žiada osvetliť Čínsky múr z prednej strany 
h) žiada vyznačiť čiary na parkovanie na Ul. Murgaša 
i) žiada obmedzenie vjazdu dopravným značením z prednej časti Čínskeho múru 
 
 
p. SVITKOVÁ Emília, Murgaša 18/3, Prievidza 
a) doplnila, že na Činskom múre je 320 bytov – rovnako žiada opravu chodníka , je tam aj 
podložie, stačí natiahnuť asfalt 
b) žiada zreteľnejšie označenie termínu a miesta deratizácie- musela dať utratiť mačku po 
otrave granulami  
c) žiada častejší odvoz konárov a lístia – z jesenného hrabania sa upratali až na jar 
d) žiada opíliť stromy– siahajú až do 8 poschodia je to nebezpečné 
 
p. Ing. ŽIAKOVÁ Ľudmila, Murgaša 24/5, Prievidza 
a) žiada zdôvodniť prečo sa preložil výbeh pre psov na druhú stranu Handlovky 
z Gorazdovho nábrežia na Murgaša – je to úplne nelogické, je tam ihrisko atď. 
b) kritizovala osadenie reflektorov na budovu bývalej škôlky 
c) vypílenie stromov v areály, kto vydal povolenie? 
d) Sťažovala sa na hluk z prevádzky – výroba plastových okien 
e) majiteľ osadil pletivo aj keď bol sľúbený živý plot 
 
p. TÁBI Karol, Ul. S. Chalupku, Prievidza 
a) žiada častejšie kontroly MsP počas víkendov pri športovej hale aj počas akcií na 
Plážovom kúpalisku 
 
p. RUŽEKOVÁ Klementína, Murgaša 20/14, Prievidza 
a) žiada obnoviť prechod medzi kinom Baník a mostom – slabo viditeľný 
 
PREDSEDA SVB 142 
a) žiada zaradiť podchod na Ul. Gavloviča (bývalý nábytok PREM) dom pravidelného 
upratovania   
b) žiada opraviť komunikáciu vo vnútrobloku Gavloviča 
c) žiada aby sa v sprchách na plavárni dala nadstaviť teplá voda a kritizoval prievan na 
plavárni 
 
p. PELLEROVÁ, Rudnaya 6, Prievidza 
a) žiada častejšie čistenie chodníkov od lístia + čistiacim autom 
b) kritizovala neefektivitu VPP pracovníkov 
 
p. ZACHAROVÁ, Trhová 10, Prievidza 
a) kritizovala vylievanie oleja do kanalizácie počas Baníckeho jarmoku 
b) žiada obnoviť odpadnuté sgrafitá na bytovke  -odpadli počas rekonštrukcie námestia 
c) žiada odstrániť betónové držiaky dáždnikov pred kaviarňami – už nie je obdobie terás 
 
p. LORINCZOVÁ Albína, Gorazdovo nabr. 3/8, Prievidza 
a) žiada mesto vykúpiť pozemky pod bytovým domom na Čínskom múre- na jej pozemku je 
postavený bytový dom 
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p. KRISTÍNIKOVÁ, Siváka 2, Prievidza 
a) žiada o výrub stromov Bjorsnona – 34,36,40 – nebezpečné brezy na dvore 
b) žiada ohradené ihrisko pre väčšie deti vo dvore – Palkoviča a Siváka 
c) žiada častejšie pochôdzky MsP 
 
 
BOD č. 4: Poslankyňa Helena Dadíková sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčila 
a všetkým obyvateľom poďakovala za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


