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Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. III. -  (Zapotôčky, Nové mesto)  

Konaného dňa: 24.11.2015 
 

BOD č. 1 :  Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, 
náčelníka MsP, 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. JANČOVIČOVÁ, Š. Závodníka, Prievidza 
a) žiada o natiahnutie nového asfaltu na vysekaných chodníkoch na uliciach Š. Zavodnika 
OBYVATEĽ, Ľ. Ondrejova,  Prievidza 
a) žiada o opravu chodníkov na uliciach ľ. Ondrejova a Fándlyho - bubliny 
OBYVATEĽKA, Šuleková 14,  Prievidza 
a) žiada osadiť lavičky – v minulosti boli odstránené a chce aby boli opäť osadené 
OBYVATELIA, Ľ. Ondrejova, Prievidza 
a) žiadajú o častejšiu a prísnejšiu kontrolu basketbalového ihriska – mládež tam robí 
neporiadok 
p. PAUČIN, I. Krasku, Prievidza 
a) upozornil, že posledné stretnutia s obyvateľmi sa konali na jar 2014 
b) žiada aby sa oplotilo basketbalové ihrisko pri ZŠ Dobšinského a spravilo sa z nheoo 
CDI, doložil aj petíciu 
c) žiada osadiť kameru na modrom bytovom dome na ul. Dobšinského 
p. KOCNÁR, Dobšinského 20 - 22., Prievidza 
a) žiada rozšíriť parkovisko na Ul. Dobšinského 
b) opätovne vyznačiť čiary na parkovisku pri ZŠ Dobšinského 
c) žiada častejšiu kontrolu hliadkami MSP pred garážami pod bytovým domom parkujú 
autá, majitelia garáži sa nemôžu dostať do alebo z garáži 
d) žiada rozšíriť parkovacie miesta pre ZŤP pri okresnom úrade 
p. BOROŠ, M. Rázusa,Prievidza 
a) informoval sa na kruhový objazd pri Hypernove a pri depe 
b) budú sa budovať parkovacie miesta na poli za bytovým domom na Ul. M. Rázusa 
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c) žiada reklamovať praskliny na ceste na Ul. Ľ. Ondrejova 
d) žiada opraviť rozbitý chodník v zákrute na Šulekovej ulici 
e) žiada opraviť prepadnutý chodník na Ul. Rázusa  
f) žiada odstrániť betóny po lampách na Ul. Rázusa od Hypernovy smerom k rieke 
p. BELIANSKY, ZpS, Prievidza 
a) žiada informovať ľudí v ZpS o organizovaní stretnutí s obyvateľmi 
b) upozornil, že na parkovisku zariadenia parkujú policajti 
c) žiada opraviť chodníky v okolí zariadenia na Ul. Okála aj na Nábrežnej ul. 
 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


