Zápisnica
zo stretnutia obyvateľov VO č. 2 (Sídlisko – Píly) s primátorkou mesta Prievidza,
poslancami MsZ, zamestnancami mesta, zástupcami organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a obchodnými partnermi (SAD Prievidza, a.s.), konaného dňa
04.11.2013 od 17.00 h do 18.15 h v priestoroch Hotela Magura,
reštaurácia – Koniareň v Prievidzi
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Čas: od 17.00 h do 18.15 h
Program:1. Otvorenie
2. Prezentácia aktivít mesta v období jeseň 2013
3. Plnenie požiadaviek obyvateľov z jarného stretnutia
4. Diskusia obyvateľov
5. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Stretnutie obyvateľov s primátorkou mesta Prievidza, poslancami MsZ,
zamestnancami mesta a hostí, otvoril a prítomných privítal Mgr. Michal Ďureje, hovorca
mesta..
Zároveň predstavil MVDr. Norberta Turanoviča, prednostu MsÚ, náčelníka MsP Mgr.
Ľubomíra Pomajba poslancov MsZ H.dadíkovú, Ing. P.Kobetičovú a Bc. R.Hlaváča a
ďalších prítomných zástupcov spoločností UNIPA, spol. s r.o., SMMP, s.r.o., SAD
Prievidza, a.s. a zamestnancov MsÚ.
Stretnutia sa nezúčastnili z poslancov VVO II : MUDr. Marián Jakubis, MPH, predseda
VVO č. II, MUDr. Ján Šlapák a Ing. Zuzana Lukáčová
K bodu 2 – Prezentácia aktivít mesta – JESEŇ 2013
Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková prezentovala aktivity mesta za obdobie od
jari 2013, pričom hovorila o. i. o stave zadlženosti, kde porovnala dlhodobý vývoj, o
investičných akciách na MŠ a ZŠ a vb mestskom parku, oprave a rekonštrukcii ciest
a chodníkov a pod.
K bodu 3 – Plnenie požiadaviek obyvateľov z jarného stretnutia 2013
K riešeniu a splneniu požiadaviek obyvateľov z jarného stretnutia v roku 2013 podal
informácie prednosta MsÚ. Požiadavky sa týkali čiernej skládky na Ul. J. Pauleho
(E.Šuník), opílenia stromov, resp. konárov (M.Bošiak), úpravy grafikonu MHD (Z.Švecová)
a riešenia dvoch zostatkov z betónových lavičiek (Z.Švecová).
K bodu 4 – Diskusia obyvateľov
V diskusii vystúpili prítomní obyvatelia:
1. D. Varga, J.Murgaša č. 26/9, Prievidza
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-

Poďakoval primátorke mesta za riešenie opravy chodníka pred „Čínskym múrom“
(prvá reakcia po 44 rokoch);
upozornil na odkvapový chodník, ktorý realizujú ako SVB a požiadal o spoluprácu
pri riešení dvoch prepadlísk v tejto lokalite.

2. Ján Kriška, Banícka č. 5/2, Prievidza
- za SVB požiadal primátorku mesta o ďalšie stretnutia, považuje ich za veľmi
prospešné. (PM ospravedlnila nekonanie na jar z dôvodu PN, prisľúbila v nov.,
resp. dec. 2013 );
- hovoril o probléme opiľovania stromov a zdĺhavej dirokracii;,
- upozornil na cyklotrasy vedené cez veľké výtlky na cestách ( napr. pod mostmi ),
- upozornil na veľké výtlky na komunikácii k čističke OV, kde sú garáže.
3. Miroslav Bošiak, Malookružná 13/4, Prievidza
- Upozornil na zametanie ulíc (Malookružná), zanesené odpady do kanalizácie;
- Upozornil na zostatky po výmene potrubí SPP – 2 veľké kusy betónu pred vchodmi
180-182,
4. Anna Šipeková, Ul.Š. Závodníka č. 1847/14, Prievidza
- informovala sa na budovy a pozemky v areáli MŠ na Ul. Š. Závodníka. Primátorka
mesta vysvetlila, že t. č. nemá mesto v tejto lokalite žiadne investičné zámery, ani
zámery odpredaja.
5. Emil Šunik, Ul. J. Pauleho č. 120/3, Prievidza
- hovoril o tvoriacej sa skládke TKO a najmä veľkoobjemového odpadu, ktorý tvoria
nájomcovia zo slobodárne Bane Nováky na Ul. J. Pauleho. Poďakoval za riešenie
náčelníkovi MsP a poslancom a primátorke, ZPM a poslancom poďakoval za
chladničku do DC Píly. Hovoril o vzťahu ľudí k prostrediu a spolupráci s MsP a PZ
SR.
6. Zdenka Švecová, Ul. A. Rudnaya č. 9/1, Prievidza
- Pripokmenula opravu prístupového chodníka, ktorá nebola realizovaná z dôvodu
rekonštrukcie rozvodov SPP, a.s., opravu mala sľúbenú cez SMMP, s.r.o.;
- vyjadrila spokojnosť s prácami na obnove plynových rozvodov zo strany SPP,a.s.;
- vyjadrila poďakovanie SAD, a.s., za riešenie jej požiadavky;
- upozornila, že z reštauračnej prevádzky v bývalej MŠ Bane Nováky vyhadzujú
prevádzkovatelia netriedený odpad do 1100 l kontajnerov;
7. Marek Novák, Štúrova 10, Prievidza
- upozornil na ÚP mesta v lokalite ulíc Štúrova, Sládkovičova, Duklianska, ktorý
nevyhovuje obyvateľom a zásadne im zasahuje do ich práv. Upozornila na
stavebné aktivity podnikateľky, ktorá odkúpila od mesta nehnuteľnosť na Štúrovej
ul. a plánuje tam postaviť bytové domy neprimerane vysoké. Podnet dal M. Novák
už na MsZ dňa 29.10.2013, primátorka mesta zorganizovala za týmto účelom
stretnutie 6.11. o 17.00 h na MsÚ a obyvatelia dotknutých ulíc prídu aj na VV0 II.
dňa 7.11. 2013 o 17.00 do KaSS, kde budú požadovať podnet na zmenu ÚP mesta.
8. Ing. Eva Hečková, Ul.A. Sládkoviča č. 27/30, Prievidza
- upozornila na dlhodobý problém neriešenia rekonštrukcie komunikácie, pod ktorou
sú vodovodné rozvody. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stále nie je
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ochotná realizovať opravy potrubí, ktoré sú vo veľmi zlom stave a následne sa
z tohto dôvodu neopravuje ani miestna komunikácia.
9. Viera Godorová, Mierové námestie č. 4, Prievidza
- problém Štúrovej ulice sa týka aj obyvateľov Mierového námestia, problém
s kamiónmi, ktoré zásobujú LIDL a ničenie komunikácií.
10. Klementína Ružeková, Ul. J. Murgaša 20, Prievidza
- upozornila na zatváranie ÚPSVaR v Prievidzi cez obednú prestávku, kedy klientov
pošlú mimo budovy. Primátorka mesta reagovala, že to nie je možné riešiť z úrovne
mesta, je to štátny úrad.
- upozornila na čistenie chodníkov počas zimnej údržby najmä zo strany obyvateľov
na Ul.B.Bjornsona a vyslovila spokojnosť s odpratávaním snehu v okolí „Čínskeho
múru“.
11. D. Varga, J. Murgaša č. 26/9, Prievidza
- upozornil MsP na stretávanie sa mládeže (dievčat vo veku 15 – 18 rokov) v
rozvodoch teplovodu – v šachte najmä vo večerných hodinách.
K bodu 5 – Záver
Primátorka mesta v závere stretnutia poďakovala prítomným občanom a hosťom
za účasť a stretnutie ukončila.

Zapísala: Helena Dadíková
poslankyňa MsZ, podpredsedníčka VVO č. II

Zapísala: Janette Mikulková
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