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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. IV. – Sídlisko Sever - Kopanice 

Konaného dňa: 15.10.2013 
Počet prítomných obyvateľov: 16 

 
BOD č. 1 : Mgr. Vlčko privítal obyvateľov a  predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti UNIPA, SAD PD. 
Následne odovzdal slovo prednostovi MsÚ 
 
BOD č. 2: Mgr. Vlčko následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek obyvateľov 
z VVO4. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh, zo zasadnutí 
výborov volebných obvodov a stretnutí s obyvateľmi. 
 
BOD č. 3:  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. 4: Po oboznámení s prezentáciou, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. BOŤANSKÝ, Ul. Energetikov, Prievidza 
a) sťažoval sa na hluk šíriaci sa z prevádzky Piano na Ul. Energetikov, často je hluk na 
terase aj po 22. hodine. Žiada častejšie kontroly MsP. 
b) žiada o častejšie kontrolovanie zaparkovaných áut pred prevádzkou Kebab na ul. 
Energetikov, často tam autá parkujú na tráve a nedostanú papuču. 
c)žiada o častejšiu kontrolu hliadok MsP pred domom č. 204 na ul. Energetikov, je tam 
zákaz státia okrem majiteľov. Často tam parkujú zákazníci prevádzky Kebab. 
d) žiada vyrovnať prepadnutú časť chodníka na Ul. Energetikov pred domom č. 204. 
p. ŠOLTÉS, Ul. Energetikov 
a)taktiež sa sťažoval na hluk z prevádzky Piano, žiada o častejšiu kontrolu MsP 
b)upozornil na neporiadok v City aréne po sobotnom basketbale 
ODPOVEĎ: prevádzkovateľ City arény bude upozornený 
b) žiada vybudovať parkovisko a osadiť kamery na ul. Energetikov č. 30-36 
p. MEDLÍKOVÁ, Mariánska ul. 
a) opätovne kritizovala súčasné VZN o držaní psov, nesúhlasí s vymedzením výbehov pre 
voľný pohyb psov. Zároveň sa informovala na základe čoho polícia vyberala pokuty počas 
neplatnosti VZN od októbra do januára.. 
b) kritizovala tohtoročné jarné kosenie, kosila sa vysoká tráva a žiada zametať pokesenú 
trávu. Ostáva na chodníkoch a šmýka sa na nej. 
ODPOVEĎ: Kosenie počas tohtoročnej jari bolo problémové, kvôli nestálemu počasiu. 
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c) informovala sa kto dal pokyn na odstránenie ping – pongových stolov. 
ODPOVEĎ: Stoly boli odstránené na základe žiadosti od obyvateľov, pod ktorou bolo 
podpísaných niekoľko desiatok obyvateľov. 
d) upozornila že na ceste z Puškinovej ulice na Prepadliská jazdia autá po tráve, majitelia 
okolitých nehnuteľností si začali vysypávať cestu štrkom. Žiada o úpravu danej cesty. 
e) upozornila, že pred nájomnými garážami na ul. Energetikov stojí voda na betónových 
plochách.  
p. SIVÁKOVÁ a NEMCOVÁ 
a) poďakovali za rýchle vybavenie požiadaviek z minulého stretnutia 
b) žiadajú odstrániť nefunkčnú výmenníkovú stanicu na ul. Benedikta a osadiť tam viacero 
lavičiek.  
p. KŇAZEOVÁ, ul. Benedikta 21/11, Prievidza 
a) upozornila, že na zemi vedľa výmenníkovej stanici na Ul. Benedikta je zarastený 
betónový plát, pod ktorým je hlboká jama a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Žiada odstrániť 
betónový plát a jamu zasypať. 
b) kritizovala, nepolievanie ciest počas leta. Žiada aby sa budúce leto polievali. 
c) žiada vyasfaltovať cestu na Ul. Benedikta pred domami č. 13 a 23, kde bol v minulosti 
strhnutý asfalt a stále nedošlo k náprave. 
d) žiada častejší odvoz kôp pohrabaného lístia aj vriec s lístím. 
e) žiada opíliť spodné konáre stromov na Gorkého ul. 7-13 smerom do lekárne, ľudia musia 
zohýbať hlavy pred konármi. 
f) navrhla rozobrať nefunkčnú budovu výmenníkovej stanici na ul. Benedikta občanmi 
svojpomocne. 
ODPOVEĎ: Táto alternatíva nie je možná z bezpečnostných ani technických dôvodov. 
p. MEDLÍKOVÁ 
a) taktiež navrhuje rozobrať budovu výmenníkovej stanice za pomoci obyvateľov 
b) informovala sa ako bude zabezpečený odvoz odpadu v nasledujúcom roku 
ODPOVEĎ: poskytovateľ bude vybraný prostredníctvom verejného obstarávania 
p. ŠIMURKA, ul. Benedikta 
a) sťažoval sa na neudržiavaný podjazd v centre mesta, je tam neustále špina. 
ODPOVEĎ: Podjazd nie je v správe mesta Prievidza, je to štátna cesta. 
b) poďakoval za rekonštrukciu cesty na Gorkého ulici. 
 
BOD č. 6: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
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