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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VII. -  (Hradec)  

Konaného dňa: 12.5.2015 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Vlčko privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka a zástupcu MsP, predstaviteľov spoločnosti SAD PD, TSMPD. 
Následne predal slovo zástupcovi primátorky mesta. 
 
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., 
informovala prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania 
v meste Prievidza.  
Hlavnými témami prezentácie boli: znižovanie zadlženia, investície v MČ Hradec, príchod 
investora, nová lávka v mestskom parku, rekonštrukcia Nám. J. C. hronského, nové 
odpadkové koše., podpora mládežníckeho športu, financovanie športovísk, rekonštrukcia 
športovej haly, plánovane investície v roku 2015, prístrešky na smetné nádoby, 
rekonštrukcia cesty od Novák po Handlovú 
BOD č. 3:  Mgr. Vlčko následne vyzval prednostu na vyhodnotenie požiadaviek obyvateľov 
z VVO 6. 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. Čičmanec 
a) žiada pokračovať v rekonštrukcii DK 
b) spýtal sa na plánovanú kosbu v Hradci 
c) žiada opíliť stromovú alej nad komunikáciou na Nábreží sv. Cyrila – hrozia tam nehody 
OBYVATEĽKA 
a) žiada vyzvať vodárov na zavedenie vody na Podhorskej ulici, nemá vodu 
OBYVATEĽ 
a) žiada vypíliť jedľu vedľa domu smútku, je vysoká a hrozí zrútenie na dom smútku 
b) poďakoval za plot na cintoríne 
c) žiada vymeniť alebo natrieť lavičky na cintoríne 
d) žiada označiť tabuľou správcu domu smútku 
e) žiada osvetlenie na uliciach Lesná a Pod hrádkom 
f) žiada preveriť na čo je osadená v MČ značka zákaz vjazdu ťažkých vozidiel – keď tam 
chodia 
g) žiada odpoveď prečo sa rozpredávajú pozemky v parku v Hradci 
h) žiada vymeniť potrubie na Lesnej ulici 
i. ) žiada doplniť dopravné značenie, niektoré značky v MČ sú strhnuté 
Mgr. Kataríny Ostertágovej, Lesnej ulice 939/55, Prievidza – Hradec 
a) žiada informáciu kto bol projektantom sanácii, či niekto prebral dielo, kto by mal 

spravovať dielo a kto povolil ďalšiu výstavbu na zosuvnom svahu 
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Martin Drozd 
a) žiada osadiť triu smetné koše do parku v Hradci 
 
BOD č. 5: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 
          

 


