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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. IV. -  (Kopanice)  

Konaného dňa: 2.6.2014 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SMMP, SAD PD, TSMPD. 
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, zníženie poplatku za KO, zmeny 
v cintorínskych službách, obnova a budovanie cyklotrás, sanácie zosuvov, rekonštrukcie 
MŠ a ZŠ, budovanie CDI, výstavba nájomných bytov, budovanie parkovísk, podpora športu 
v meste, výstavba rýchlostnej cesty R2, ocenenie za komunikáciu, vydanie monografie, 
investície v roku 2014.  
BOD č. 3:  Mgr. Ďureje následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek 
obyvateľov z VVO 4. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh 
z posledného stretnutia s obyvateľmi. 
BOD č. 4: Po oboznámení plnenia úloh, boli obyvatelia vyzvaní k predloženiu nových 
požiadaviek. 
p. MEDLÍKOVÁ 
a) Garáže Nad terasami voda z nich odteká do terénu, žiada opakovane o preverenie 
situácie. Naznačila, že takýmto riešením môže majiteľ krátiť príjmy vodárenskej spoločnosti 
za vodné a stočné. 
b) kritizovala vjazd vozidiel do parkovej časti za IBV. Upozornila tiež, že na vjazde od 
Puškinovej ul. by bolo riešením opätovné osadenie betónovej kocky, ktorá by zabránila 
vjazdu vozidiel. 
c) kritizovala odpredaj pozemkov na Žabníku, ktoré sú opäť v ponuke na predaj. V diskusii 
bolo vysvetlené, že mesto Prievidza v čase predaja nezaviazalo nového majiteľa k tomu, 
aby ďalej s nadobudnutým majetkom nenakladal. 
d) kritizovala VZN upravujúce voľný pohyb psov. Namietala, že nie sú označené lokality, 
kde je voľný pohyb psa zakázaný. Vymedzenie celého mesta ako lokality, kde je pohyb 
zakázaný formou tabúľ označujúcich začiatok a koniec obce na cestných komunikáciách 
považuje za nedostatočné. 
p. BELUŠKA 
a) kritizoval postup MsP pri udeľovaní pokuty za voľný pohyb psa 
p. LABUDA 
a) sťažoval sa na postup pri vybavení jeho sťažnosti 
p. KRIGEROVÁ, Koceľová ul. 
a) upozornila na upchávajúci sa poklop na parkovisku pred Jednotou, po daždi tam stojí 
voda 
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p. KOŠECKÁ, Ul. Energetikov 
a) žiada lepšiu kontrolu pokosených území, upozornila na nedostatočné kosenie 
b) žiada zrekonštruovať chodník na Ul. Energetikov súvislým asfaltom 
p. MILIŠTENFEROVÁ 
a) kritizovala postup MsP pri udeľovaní pokuty za voľný pohyb psa 
b) žiada častejšie kosenie cintorína, kde je vysoká tráva. 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 


