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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. V. -  (Veľká Lehôtka)  

Konaného dňa: 22.6.2016 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
zástupcu spoločnosti 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 dlhu mesta, zrekonštruovanom námestie 
J.C. Hronského, rekonštrukcie ciest a chodníkov, fontána na Námestí slobody, lávka cez 
rieku Handlovka, rozšírenie cintorína, modernizácia verejného osvetlenia, osvetlenie ulíc, 
nové lavičky, rekonštrukcie škôl, budovanie ihrísk, rozšírenie rozhlasu, oprava KD, nové 
parkoviská, podpora športu, náhradná výsadba, obnova plagátovaniach plôch, 
osvetľovanie prechodov, investor, výhra v súťaži o najkrajšie mesto. 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
p. HARTMANN, Podhorská ul, Prievidza 
a) žiada doplniť tuje do živého plota na cintoríne 11 tam chýba 
b) kritizoval nedostatky na Strmej ulici – vodári hľadajú zaliate poklopy 
c) žiada opätovne osloviť TSK na opravu Podhorskej ulice 
OBYVATEĽKA,  Prievidza 
a) žiada opraviť horný koniec Uhlištnej ulice je v dezolátnom stave – aj pri napájaní na 
Vrchársku ulicu 
p. ZÁBOJNÍKOVÁ, Vrchárska ul.,  Prievidza 
a) žiada odpoveď kde boli použité finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na opravu 
cesty na Podhorskej ulici 
b) od marca bola sľúbená lampa verejného osvetlenia na Vrchárskej ulici, stále nie ej 
osadená 
c) žiada osvetliť konečnú zástavku MHD vo Veľkej Lehôtke 
d) žiada vyčistiť žľaby na Vrchárskej a Podhorskej ulici 
e) žiada aby linky MHD č. 40 a 90 mohli pokračovať do Veľkej Lehôtky 
OBYVATEĽ, Prievidza 
a) žiada aby cintorín pred sviatkami Všetkých svätých bol kosný skôr, teraz to bolo 3 dni 
pred sviatkami 
p. ZÁBOJNÍK, Podhorská, Prievidza 
a) navrhuje namaľovať prechody pre chodcov v dedine – aby autá jazdili pomalšie 
b) informoval sa na zosuvy – môže sa pokračovať vo výstavbe domov? 
c) žiada informáciu ako pokračuje rekultivácia skládky Ploštiny 
d) žiada osadiť reflexné stĺpiky okolo hlavnej cesty 
e) kritizoval náter zábradlia na moste pri potravinách, oporný múr je v zlom stave 
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BORKOVÁ 

a) žiada aby sa kamene po vykopaní hrobu odstraňovali a nenchávali sa pri hrobe 
b) žiada osadiť tabuľu na cintoríne v mieste bývalého umiestnenia smetného koša aby 

tam ľudia nehádzali smeti 
 
BOD č. 4: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


