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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I. -  (Necpaly, Žabník, Kopaničky)  

Konaného dňa: 22.4. 2013 
Počet prítomných obyvateľov: 27 

 
BOD č. 1 : Mgr. Vlčko privítal obyvateľov a  predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
zástupcu MsP, predstaviteľa spoločnosti SMMP, SAD PD. 
Následne predal slovo zástupcovi primátorky. 
 
BOD č. 2: Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek obyvateľov 
z VVO 1. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, zo zasadnutí 
výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi. 
 
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. 
 
Špeciálne bola vysvetlená problematika poplatkov za KO. Zástupca primátorky podal 
obyvateľom všetky potrebné informácie a podrobné vysvetlenie avizovaných zmien 
v poplatkoch za KO. 
 
BOD č. 4: Po prezentácii, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových požiadaviek. 
p. VAŇOVÁ, Malonecpalská ul. 
a) žiada o vybudovanie priechodu pre chodcov medzi zástavkami pri mäsiarstve u Borku 
na sídlisku Necpaly. 
Odpoveď: Dopravný inšpektorát by priechod neodsúhlasil, lebo nejde z chodníka na 
chodník. Vybudovanie je proti vyhláške.  
b) upozornila na porušovanie dopravného značenia na Malonecpalskej ulici, nákladné autá 
ňou prechádzajú aj napriek zákazu. 
Odpoveď: V takomto prípade je konanie potrebné nahlásiť polícii. 
p. ĎURČOVÁ, 
a) sa informovala na možnosti komunikácie s poslancami a mestom, mimo polročných 
stretnutí s obyvateľmi. 
Odpoveď: Raz mesačne sa koná stretnutie výboru volebného obvodu, každý poslanec má 
zverejnenú emailovú adresu, portál odkazprestarostu.sk aj mail info@prievidza.sk. 
b) upozornila na hrdzavé zábradlie popri Necpalskom potoku 
Odpoveď: Stav zábradlia patrí pod povodie Váhu. 
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c) upozornila na neupravené nástenky v Necpaloch. 
Odpoveď: Nástenky sú v správe technických služieb. 
p. PETRÁŠ, ul. Pod horou 
a) žiada o úpravu štrkového chodníka medzi Necpalmi a Severom, často sa tam stávajú 
nehody cyklistov, je potrebné vybudovať zábrany. 
Odpoveď: Je potrebné aby sa právna kancelária vyjadrila či pozemky patria mestu, 
následne je možné vybudovať zábrany, ktoré by spomalili cyklistov. 
p. ROMANČÁK, Urbárska ul. 
a) žiada vybudovanie zástavky MHD č. 51 oproti Baumaxu. 
Odpoveď: Rokuje sa s OC Hypernova o vybudovaní protiľahlej zástavky 
p. ŠUJAN, Lúčna ul. 
a) žiada opraviť výtlk na chodníku na Lúčnej ulici, opravený bol len na opačnej strane. 
Odpoveď: SMMP zabezpečí opravu výtlku. 
b) má výhrady k vybudovaniu obytnej záhrady Klementína s 5 bytovými jednotkami, má 
obavy so zle riešenej dopravnej situácie a zlého vplyvu na životné prostredie. Aj po 
verejnom prerokovaní sa projekt výrazne neupravil. 
Odpoveď: Projekt bol v súčasnosti zmenený, územné konanie však nespadá pod právomoc 
mesta. Vplyv na ŽP je v kompetencii obvodného úradu. 
p. MYŠIAK, Nezábudkova ul.  
a)žiada o častejšiu kontrolu hliadok MsP na ulici, autá parkujú na chodníku a obmedzujú 
chodcov 
p. ŠMIDA, Malonecpalská ul. 
a) žiada o vyčistenie ulice od štrku po zimnej údržbe 
b) upozornil na odtrhnuté zábradlie pri škole 
c) žiada o osadenie dopravného značenia, ktoré by znížilo rýchlosť vozidiel na 40 km/h 
p. GRESCHNER, Gazdovská ul. 
a) žiada o opravu cesty, ktorá ostala v dezolátnom stave po výstavbe priľahlých bytových 
domov 
b) upozornil na nedostatočné odvážanie smetí, počas vianočných sviatkov sa kopil odpad 
pri smetných nádobách 
c) upozornil na predaj cigariet maloletým osobám v blízkej trafike. 
p. ŠTREJCHEROVÁ, Snežienková ul. 
a) žiada o osadenie smetných košov na zástavkách MHD na Kopaničkách 
b) upozornila na popraskanú cestu pred domami č. 36 a 38, praskliny sa neustále zväčšujú. 
c)žiada o prekrytie alebo najlepšie o zrušenie zástavok MHD na Kopaničkách, úplne 
postačujú zástavky pod kopcom a na kopci kde sa linky otáčajú. 
Odpoveď: Zástupca SAD Prievidza, súhlasí so zrušením zástavok MHD, aj pre šoférov je 
státie v daných miestach nebezpečné hlavne v zimnom období. 
 
BOD č. 5: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
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