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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VI. -  (Malá Lehôtka)  

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 VI. 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. 
Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ 
a)Zastávka č. 22 na autobusovej stanici je veľmi znečistená, spávajú na nej bezdomovci, je 
tam špina. Z tejto zastávky odchádzajú ráno autobusy a zájazdy.  
P. Pařízek zo SAD prisľúbil, že to dajú vyčistiť. 
p. Laluha  
a)Či sa plánuje na budúci rok obnova Ulice Pod Poliankou, tiež je v zlom stave a treba to 
riešiť.  
Poslankyňa p. Čičmancová uviedla, že budúci rok sú navrhované na opravu ulice 
Spojovacia a Krížna. 
Dušan Krško 
a) v prezentácii ho upútalo, že zadlženosť za p. Bodnára bola až 15,5 mil. eur. Vyjadril česť 
a úctu tomu, že sa mestu darí popri znižovaní zadlženosti budovať nové veci a obnovovať 
cesty. 
b)Uviedol že radary spomaľ so zobrazením aktuálnej rýchlosti sú aj v malých obciach. 
Navrhol, aby sa takéto radary osadili aj v Malej Lehôtke. Bolo prisľúbené, že sa preverí 
cena takýchto zariadení a prípadne sa to zaradí do rozpočtu. 
p. Čičmanec  
a)Poďakoval za realizáciu pokládky asflatu na Ružovej ulici. Upozornil, že aj chodník na 
tejto ulici je v zlom stave. Žiada, aby sa dala táto investícia do plánu. 
b)Požiadal, aby sa zamestnanci SMMP snažili pri zimnej údržbe nenahŕňať sneh k bránam 
a do dvorov. 
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p. Borko, Spojovacia ulica  
a)Spýtal sa, či je možné na Spojovacej ulici zrealizovať kanalizáciu. Vysvetlené, že sa 
pripravuje väčší projekt, ktorého súčasťou sú aj prímestské časti. Má byť financovaný z 
eurofondov, od čoho závisí aj to, či sa bude napokon realizovať. 
b)Otázka, prečo sa veľkoobjemové kontajnery osádzajú len na jar na jeseň. Vysvetlené v 
diskusii, že je to hlavne finančná záležitosť a je skôr vhodné využívať možnosti zberného 
dvora, na ktorí môžu obyvatelia mesta priviezť odpady bezplatne. 
c)Spýtal sa, či bol IG prieskum zameraný aj na Malú Lehôtku. V odpovedi uvedené, že 
čiastkovo bol projekt zameraný aj na túto lokalitu. 
 
Obyvateľ, ktorý neuviedol svoje meno 
a)Upozornil, že opäť je pokazený rozhlas vo Veľkej Lehôtky. Žiada, aby sa to riešilo. 
b)Veľkoobjemový kontajner je umiestnený pri požiarnej zbrojnici – otázky smerujúce k 
tomu, prečo je osadený tam, kde predtým nebýval. Vysvetlené na mieste. 
Jozef Čičmanec 
a)Ako ďalšie riešenie rýchlej jazdy v Malej Lehôtke navrhol inštaláciu retardérov. 
Vysvetlené, že takéto riešenie dopravný inžinier v celom meste neschvaľuje. 
b)Takisto upozornil na to, že si obyvatelia neparkujú autá do dvora.  
Tu bolo vysvetlené, že ak to nezakazuje dopravné značenie, je to skôr vec medziľudských 
vzťahov a konštruktívneho prístupu k bezpečnosti na ceste od samotných obyvateľov. 
 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 


