Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. V. - (Veľká Lehôtka)
Konaného dňa: 30.11.2016
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza,
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. MÄSIAR, Podhorská ulica, Prievidza
a) žiada vypíliť borovicu pri lavičkách na cintoríne, je prehnitá
b) žiada doplniť detskými prvkami detské ihrisko
c) upozornil na zlé fungujúci rozhlas - nepočuť hovorené slovo
d) ocenil osvetlenie kostolov
e) informoval o cenovej ponuky futbalových šatní vo Veľkej Lehôtke
p. HARTMANN, Prievidza
a) žiada informovať dopredu poslanca mestskej časti o kosení futbalového ihriska vo Veľkej
Lehôtke
b) žiada zrekonštruovať viacúčelové ihrisko
c) informoval sa kto čistil rigoly - zodpovedané
d) žiada opraviť výtlky na Roľníckej ul. a Mlynárskej
e) žiada nakresliť stredovú čiaru na štátnej ceste od Gewisu smerom do Veľkej Lehôtky
poslanec FIAMČÍK
a) žiada kompletnú výmenu rozhlasu
b) vyzval vedúceho referátu územného plánovania a dopravy o informovanie obyvateľov
o aktuálnej situácie svahovej deformácie a zosuvoch vo Veľkej Lehôtke
c) poďakovala za vyporiadanie pozemkov od ihriskom , informoval o zámere osadenia
nových prvkov
d) informoval o zakúpení krovinorezu pre Veľkú Lehôtku
e) informoval o plánovanej oprave Uhlištnej ul.
f) informoval obyvateľov, že ulice v zosuvnom pásme nie sú v pláne opráv
g) informoval o prísľube TSK opraviť Podhorskú ul.
p. SOBOTOVÁ, Prievidza
a) sťažovala sa na prístup zamestnancov pohrebných služieb TSMPD – neskoré zametanie
pred pohrebom, plytko vykopaná jama, neupravený hrobári
OBYVATEĽKA
a)žiada vybudovať kanalizáciu vo Veľkej Lehôtke – nevybudovanie ovplyvňuje zosuvy
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b) žiada odstrániť obrubník pred bezbariérovým vstupom do domu smútku
c) žiada upraviť spevnené plochy na cintoríne – striedajú sa zatrávňovacie prvky so
zámkovou dlažbou - neestetické
d) kritika cintorínskych služieb TSMPD, s.r.o.
e) žiada opraviť hlboký výtlk na ul. Bellu (40cm)
f) žiada vybudovať chodník od vstupu do Veľkej Lehôtky po obchod -zodpovedané – cesta
nie je v majetku mesta a nie sú tam ani dostatočné šírkové pomery
p. SCHILLER František, Banícka 171/6, Prievidza
a) žiada spojiť linky MHD č. 8 a 3 – aby linka č. 3 pokračovala až do Veľkej Lehôtky,
zároveň navrhuje aby v novom grafikone nešli všetky linky cez Hradec ale priamo do Veľkej
Lehôtky
b) žiada zasypať vytekajúci trativod vedľa autobusovej zástavky – počas rekonštrukcie
drenážnej rúry bol preťatý
p. ZÁBOJNÍK JÁN, Prievidza
a) žiada aby cintorínske služby kopali hlbšie jamy
b) žiada dobudovať oplotenie na cintoríne – pôsobí to nedôstojne
c) žiada zníženie povolenej rýchlosti na hlavnej ceste
p. PETRÁŠ JOZEF, Prievidza
a) žiada vybudovať kanalizáciu
p. BULLO Branislav, Uhlištná ul., Prievidza
a) žiada doplniť svetelne body na Uhlištnej – 2,39,49,
b) žiada vypíliť stromy na hornej strane cintorína - vysoké smreky – radšej nahradiť inými
c) žiada zavedenie mesačných lístkov v MHD a priamu linku do Veľkej Lehôtky
d) kritika cintorínskych služieb – neskorý výkop hrobov
f) žiada znížiť rýchlosť alebo častejšie hliadky pri odbočke na Roľnícku ul.
OBYVATEĽKA, Prievidza
a)kritizovala neodvezenú veľkú kopu trávy pri VOK počas Pamiatky zosnulých
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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