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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VII. - (Hradec)
Konaného dňa: 21.10. 2013
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza,
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SMMP, SAD PD, UNIPA.
Následne predal slovo primátorke mesta.
BOD č. 2: Primátorka mesta Prievidza, JUDr. Katarína Macháčková, informovala
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste
Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie dlhu mesta, rekonštrukcia miestnych
komunikácií, verejné osvetlenie, sociálna pomoc obyvateľom, zveľaďovanie zelene v meste
a výsledky petície za výstavbu rýchlostnej cesty R2.
BOD č. 3: Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek
obyvateľov z VVO VII. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh,
zo zasadnutí výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi.
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových
požiadaviek.
p. p. Tomka
Uviedol pár pripomienok k MHD:
a)Je vďačný, že sa linka do Hradca a Veľkej Lehôtky zachovala.
b)Z hľadiska užívateľa rozprával o používaní MHD 8. Keď ide na ambulantnú liečbu do
Kúpeľov, o 9.00 ide z Hradca, o 9:17 príde k družstvu, a tam čaká hodinu, pretože už o
9.00 odtiaľ odchádza odtiaľ MHD
c)Do kúpeľov sa tak dostane až ďalším spojom o 10.30. Žiada, aby sa zlepšila nadväznosť
spojov. Vyjadril tiež svoj názor k stratovosti liniek. Pokladnica vie, na ktorej zastávke koľko
ľudí nastúpi. Podľa jeho názoru sú menej stratové 3, 40, 90, ale tieto linky sa vyznačujú
tým, že v niektorých úsekoch na nich cestuje len niekoľko ľudí. Navrhol preto, aby sa spoje
otáčali už pri Priore. V následnej diskusii bolo vysvetlené, že sa treba na trasovanie liniek
pozerať komplexne a takéto riešenia by v konečnom dôsledku úspory nepriniesli.
d)K zosuvom – v r. 1961 bol veľký zosuv v Handlovej. Vtedy sa uvádzala ako príčina
zanedbanie budovania a udržiavania odtokových jarkov. Býva na Lesnej ulici, nad ihriskom,
keď silno prší, valí sa odtiaľ voda po ceste. Upozorňuje na tento problém.Navrhol pri
izolovaní Domu kultúry využiť aj možnosti eliminácie zemnej vlhkosti, napríklad systém
AQUAPOL. V následnej diskusii bolo vysvetlené, že toto riešenie nie je možné efektívne
využiť pre rôznorodosť materiálov využitých pri budovaní stavby.
p. Čičmanec
a)Poďakoval za výklad v prezentácii k zosuvom.
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b)Pri požiadavke na opravu krovinorezu dostal odpoveď, že nie sú na to peniaze – navrhol,
že ak to je skutočne tak, dá zo svojho. Vedenie mesta prisľúbilo vec riešiť a zabezpečiť
opravu, resp. nákup nového krovinorezu.
c) Upozornil, že svetelná križovatka pri Handlovke od Dlhej ulice má veľmi krátky interval
zelenej pre tých, ktorí prichádzajú od mestských častí. Posúvajú sa po veľmi malých
úsekoch aj niekoľko minút. Vysvetlené, že v súčasnosti sa urobil projekt a bude sa
realizovať v marci/apríli nová svetelná križovatka. Zároveň p. Richter prisľúbil, že
skontroluje možnosť nastavenia dlhších intervalov aj na súčasnej križovatke.
d) Na Pavlovskej ulici hľadajú možnosti ako predísť zosuvom. Svojpomocne robili ryhu na
lúke. Pretečú tadiaľ 3 litre vody za minútu. Návrh zrealizovať malý sanačný projekt zlyhal,
pretože v TMG nemali voľného strojníka. Navrhoval 150 metrový kanál, vyštrkovaný, s
geotextíliou, vyšlo mu to 2500 – 2700 eur. Ďalej boli uvedené aj ďalšie názory a postrehy k
riešeniu zosuvov a spolupráci s mestom a štátom.
p. Slobodník
a) Má stavebnú firmu a s problémami ako zosuvy sa stretáva každodenne. Už za RakúskoUhorska boli definované zosuvné pásma. Spýtal sa, čo s ďalšou výstavbou v Hradci.
Navrhuje, aby stavebný úrad aktívnejšie upozorňoval, že stavebník plánuje výstavbu na
zosuvnom území.
b) Navrhol využívať odpad z údržby zelene na výrobu CNG plynu a využívať ho na
prevádzku autobusov
Obyvateľ, ktorý neuviedol svoje meno
a)Opäť upozorňuje, že vždy keď fúka vietor, na Pavlovskej ulici vypadáva verejné
osvetlenie.
P. Richter z vysvetlil, že je takmer štvrtina vedení verejného osvetlenia vedená vzduchom a
Unipa priebežne osádza rozperky, ktoré sú jediným možným technickým riešením. Veľmi
prínosné bude, ak obyvatelia oznámia konkrétne miesta, kde dochádza k iskreniu a
skratom – tam sa budú osádzať rozperky prioritne. Pomôže aj to, že je namontované nové
GSM zariadenie, ktoré upozorňuje na poruchy operatívne a je možné pružnejšie reagovať.
Obyvateľ, ktorý neuviedol svoje meno
a)Spýtal sa, prečo primátorku vláda nepozvala na výjazdové zasadnutie v Handlovej. V
diskusii vysvetlené, že to je skôr otázka na vládu.
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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