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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VII -  Hradec 

Konaného dňa: 19.3. 2013 
Počet prítomných obyvateľov: 20 

 
BOD č. 1 : Poslanec mestskej časti, Ing. Martin Drozd, privítal obyvateľov. Následne Mgr. 
Ďureje predstavil zástupcov mesta Prievidza, zástupcu MsP, predstaviteľa spoločnosti 
SMMP, SAD PD. 
Následne predal slovo prednostovi mestského úradu, MVDr. Norbertovi Turanovičovi. 
 
BOD č. 2: Prednosta mestského úradu prerokoval zoznam požiadaviek z minulého 
stretnutia a dosiahnuté výsledky v jednotlivých záležitostiach. 

a) Požiadavka na lepšiu úpravu parku po ukončení kosenia. 
Odpoveď: Mestská spoločnosť bola upovedomená s danou požiadavkou, 
upozornený budú aj pracovníci VPP . 

b) Požiadavka na možnosť dokladovania benzínu do kosačiek pre VPP neskôr ako 
v daný deň. 
Odpoveď: Podľa IS je možné dokladovať nákup benzínu do 3 dní. 

c) Požiadavka na inštalovanie rozperiek na drôty elektrického napätia. 
Odpoveď: Mestská spoločnosť pokračuje v montáži rozperiek. 

d) Obyvateľ upozornil na zosuv pôdy nad Hradcom, ktoré sú výsledkom minulých 
povodní 
Odpoveď: Ne mieste bolo vykonané šetrenie, problematika bola konzultovaná aj 
s ministerstvom ŽP. Občan môže preukázať poškodenie majetku znaleckým 
posudkom. 

e) Požiadavka na zavedenie verejného osvetlenia na ul. Vapenická. 
Odpoveď: Osvetlenie bude zavedené v priebehu jarných mesiacov roka 2013. 

f) Požiadavka na presunutie termínu stretnutia s obyvateľmi na utorok. 
Odpoveď: Požiadavke bolo vyhovené. 

g) Požiadavka na doplnenie vybavenia DK. 
Odpoveď: Inventár DK Hradec bol doplnený (sporák, chladnička, sklenený inventár) 

 
Následne prednosta odovzdal slovo zástupcovi primátorky. 
 
 
BOD č. 3: Zástupca primátorky, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. informoval prostredníctvom 
prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: dane v Prievidzi, zmeny v poplatkoch za komunálny 
odpad, finančná pomoc obyvateľom, zlepšenie vybavenia kultúrnych domov v prímestských 
častiach, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov v meste, úspora pri 
financovaní ľadovej plochy, kontrola bilbordov v meste, Rok výročí mesta Prievidza, petícia 
za vybudovanie rýchlostnej cesty R2. 
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Špeciálne bola vysvetlená problematika poplatkov za KO. Zástupca primátorky podal 
obyvateľom všetky potrebné informácie a podrobné vysvetlenie avizovaných zmien 
v poplatkoch za KO. 
 
Po skončení prezentácie poďakoval za pozornosť a predal slovo hovorcovi mesta. 
 
BOD č. 4:  Mgr. Michal Ďureje otvoril diskusiu, zároveň ponúkol možnosť oboznámiť sa 
s aktuálnym infolistom z Prievidze a s možnosťou podpísať petíciu za vybudovanie 
rýchlostnej cesty R2. 
Požiadavky obyvateľov: 

a) p. Kollárová, poďakovala mestu za doplnenie inventáru V DK a pochválila stretnutia 
MsP s dôchodcami. 
Odpoveď: V nasledujúcich mesiacoch je naplánovaná rekonštrukcia DK Hradec, 
mesto má vypracovaný projekt, ktorý plánuje odvodnenie priestorov DK, výmenu 
okien, zateplenie budovy, renováciu kúrenia. 
Poslanec Drozd doplnil, že bolo uskutočnené stretnutie s architektom, ktorý 
vypracuje plán etáp rekonštrukcie. Výmena okien je zahrnutá už v aprílovej zmene 
rozpočtu. 

b) Obyvateľ MČ poďakoval za jasný výklad zmien v poplatkoch za KO, kritizoval však 
zvýšenie byrokracie pre nasledujúce obdobie. Navrhol, aby matrika riešila úľavy pre 
dôchodcov, ktorým by bolo priamo zasielané tlačivo na zníženie poplatku. 
Odpoveď: Proces poskytovanie úľav na poplatok za KO vyplýva mestu zo zákona, 
prenesie povinnosti na matriku by bolo neúmerne náročne. 

c) Obyvateľ MČ kritizoval zimnú údržbu, osobne videl ako išlo po ceste najprv auto 
s posypom a následne odhŕňač.  
Odpoveď: Mesto sa chce vrátiť k vlastným technickým službám. V takomto prípade 
je potrebné podať dôkaz, že sa takáto udalosť stala, aby mohlo mesto reklamovať 
služby. 

d) p. Kováč, Súhradská ul., kritizoval, že počas zimnej údržby si odhrnul sneh pred 
vlastným domom a následne mu bol sneh opätovne nahrnutý odhŕňačom. 
Odpoveď: Zástupcovia mesta chápu nepríjemnú situáciu, avšak pri pluhovaní 
cestnej komunikácie sa nedá vyhnúť každému domu. 
-požiadal o trvalé umiestnenie veľkoobjemového kontajnera v MČ Hradec. 
Odpoveď: Veľkoobjemové kontajnery sú umiestňované, počas jarného a jesenného 
zberu, mimo týchto termínov je možné kedykoľvek požiadať o kontajner. Trvalé 
osadenie sa neplánuje. 
-sa informoval prečo RTV Prievidza prestala vysielať v prímestských častiach. 
Odpoveď: RTV prešla na káblové vysielanie, ktoré zabezpečuje DIGI a p. Revický, 
preto ju nemožno sledovať v prímestských častiach. 
P. Ďureje ponúkol možnosť distribuovania infolistu do prímestských častí. 
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e) p. Valach – požiadavka na opravu výtlkov na ceste, v ktorých sa drží voda a neskôr 
mu preteká do dvora. 
Odpoveď: Mesto odporučilo p. Valacha na SMM, zástupca tejto spoločnosti p. Gális 
dohodne opravu daných jám. 

 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


