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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. II. -  (Sídlisko Píly)  

Konaného dňa: 13.5.2014 
 

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 zástupcovi primátorky mesta. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Maxina, informoval 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 2. MVDr. Turanovič oboznámil obyvateľov s výsledkami plnenia úloh 
z posledného stretnutia s obyvateľmi. 
 

1. Ján Kriška, Banícka ulica 5/2, Prievidza 
-  poďakoval vedeniu mesta za zmenu dodávateľa služieb odpadového hospodárstva 

pre mesto, ktorú od nového roku zabezpečuje spol. T+T Žilina, ktorá skvalitnila 
služby obyvateľom pri odvoze triedeného aj komunálneho odpadu; 

- upozornil na zlý stav cyklotrasy na Košovskej ceste, kde sú výtlky na cestách, ktoré   
sú len lokálne opravované a nie sú riešené kompletne. Na ceste boli vyrezané diery 
k oprave a doteraz neboli opravené. 

 ZPM – vysvetlil, že opravy sa robia podľa počasia, financií a aj dôležitosti lokality. 
Situáciu preverí SMMP, s.r.o., ktorá opravy realizuje.   

 
2. Jozef Bakyta, Ul. B. Björnsona 15/5, Prievidza 
- upozornil, že po oprave chodníka na Ul. B. Björnsona nemajú chodníky urobené 

obrubníky a tým autá môžu parkovať až na chodníkoch. 

 Mgr. Mrázová, uviedla, že sa to nedá riešiť formou reklamácie z dôvodu, že zmluva 
neobsahovala osadenie obrubníkov.  
 

3. Viera Gogorová, Mierové námestie 4, Janka Wittemannová, Ul. Ľ. Štúra 9, 
Prievidza 

- opätovne pripomínajú situáciu na Ul. Ľ. Štúra, kde obyvatelia ulice žiadajú o zmenu 
územného plánu mesta Prievidza. Informovali prítomných, že z Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR neschválilo dotáciu na zmenu ÚP.  

 ZPM – na realizáciu stavby bola vyhlásená stavebná uzávera a mestu ešte nebola 
doručená odpoveď na žiadosť o dotáciu; 
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 Bc. Roman Hlaváč, dodal, že je naplánovaná kompletná oprava cesty na Ul. A. 
Sládkoviča.  

 
      4. Iva Dolníková, Trhová ulica 8/7, Prievidza 

- upozorňuje na zlý stav cesty na Trhovej ulici; 
- chcela vedieť podľa čoho sa plánujú opravy prístupových chodníkov, lebo na 

Trhovej ul. vchody 5,7,9 boli vybudované a aj osadené lavičky. Chce vedieť kto 
a prečo dal pokyn na opravu týchto prístupových chodníkov; 

- zateká do pivničných priestorov pri vchode č. 8; 
- poďakovala MsP za časté kontroly poriadku pred vchodmi a pri potravinách na 

tržnici kde sa neustále zdržiavajú neprispôsobiví obyvatelia.  

 Ing. Lukáčová, uviedla, že po povodniach je situácia zlá, opravy nie sú povinní si 
obyvatelia robiť sami. SMMP, s.r.o. zdokumentuje stav a následne sa rozhodne 
o realizácií. O uličné vpuste sa stará SMMP, s.r.o., ktorá vykonáva čistenie 
pravidelne 1 x do roka v celom meste.  

 
4. Zdenka Švecová, Ul. A. Rudnaya 9/1, Prievidza 
- upozorňuje, že kosačky na kosenie nemajú zberače na trávu, ktorá následné 

zostáva po kosení na dvoroch a zapácha; 
- ďakuje SMMP, s.r.o. za opravu prístupového chodníka k bytovému domu; 
- zabezpečiť odpadové koše na psie exkrementy aj v blízkosti bytových domov; 
- na stretnutia vedenia mesta s predsedami SVB, ktoré sa konajú pravidelne, navrhuje 

prizvať aj domovníkov. 

 ZPM – požiadavky na odpadové koše sa vyhodnotia; 

 Mgr. Procháska -- trávu po kosení sa rozhrabe podľa počasia; 

 Prednosta MsÚ – pri stretnutiach s predsedami a aj domovníkmi požiadal 
o spoluprácu, z hľadiska nejakého kontaktu na kompetentnú osobu.  

  
5. Emil Šuník, Ul. Pauleho 120/3, Prievidza 
- poďakoval za odstránenie starých matracov, ktoré boli vyhodené pri kontajneroch. 

Uviedol, že mesto je podľa jeho názoru čistejšie a bezpečnejšie. Pred vchodmi sa už 
nezdržujú neprispôsobiví ľudia, z dôvodu častejších kontrol hliadok MsP. 

 Náčelník MsP – poďakoval za pozitívne stanovisko pre Mestskú políciu v Prievidzi. 
 
6.  Pikunová, Ul. A. Rudnaya, Prievidza 
- upozorňuje, že po oprave plynového potrubia zostali na ulici nedokončené jamy; 
- žiada o opílenie stromov pred vchodmi 33 – 35 (1 vyschnutý strom); 
- žiada o označenie zákaz venčenia psov v okolí detského ihriska, ktoré sa nachádza 

vo dvore bytového domu, kde sa psičkári zdržujú; 

 ZPM – mesto vyzve SPP o dokončenie opráv po rozkopávke; 

 ZPM – opílenie stromov sa bude riešiť v rámci požiadaviek. 
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7.  SVB II. 188, Malookružná ulica 31 - 35, Prievidza 
- žiadajú o osadenie novej umelohmotnej lavičky pred vchody č. 33 – 35 na 

Malookružnej ulici.  
- Poslanci  vo VVO č. 2 – súhlasia s osadením lavičky.  

 
BOD č. 5: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


