Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III. - (Sídlisko Necpaly)
Konaného dňa: 30.11.2017
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov vedenia mesta
Prievidza, poslancov mestského zastupiteľstva a náčelníka MsP.
BOD č. 2: Prednosta Mestského úradu v Prievidzi, MVDr. Norbert Turanovič, informoval
prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania v meste
Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: rekonštrukcie ciest a chodníkov, rekonštrukcie škôl
a školských zariadení, zvyšovanie bezpečnosti chodcov, kolumbárium, rozšírenie
kamerového systému, rekonštrukcia v KD Necpaly, rekonštrukcia osvetlenia v športovej
hale, investície v CVČ, revitalizácia Plastiky mieru, spevnené plochy na Gazdovskej ulici,
multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského, tanečná trieda na ZŠ Energetikov, nové parkovacie
miesta pri cintoríne, investície v zimnom štadióne, ocenenie fontány Pod lipami,
rekonštrukcia ZUŠ L. Stančeka, pripravované investície na rok 2018.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
OBYVATEĽKA, Veľkonecpalská cesta, Prievidza
a)Žiadosť o pridanie osvetlenia na Veľkonecpalskej ul. č. 6 – chýba len svietidlo
p. ĎURČOVÁ, Na záhumní
a) Poďakovala poslancom a pracovníkom pri pomoci s podujatiami Fan Necpaly
b) detské ihrisko nad Fialkovou ul. – osadiť zábranu z pletiva, často vyletujú lopty dole na
cestu
ODPOVEĎ: investíciu je možné zaradiť do rozpočtu, zdôraznený problém s vandalizmom
c) žiada vybudovať chodník od mäsiarstva u Borku až smerom ku koľajisku
(Hornonitrianska cesta), veľký pohyb ľudí
d) pretrvávajúci problém s diviakmi
ODPOVEĎ: poľovné združenia majú povolenie na odstrel
p. MOLNÁR, Snežienková ul., Prievidza
a) informoval sa či je možnosť vybudovať oplotenie na ihrisku nad Fialkovou na vlastné
náklady
b) nebezpečná situácia na priecestí na Hornonitrianskej ceste, blízko hranici križovatky –
hlavne pre autobusy
ODPOVEĎ: je plánovaná oprava križovatky a priechodu pre chodcov – štátna cesta
RICHTER, Dúbravská ul., Prievidza
a) pochválil kosenie
b)upozornil na znečistený dvor – Majerská, Dúbravská, žiada častejšiu kontrolu MsP
a častejšie čistenie pracovníkmi VPP
c) žiada zákaz parkovania dodáviek na sídlisku Necpaly – ako na sídlisku Zapotôčky
d) informoval sa kedy bude plánovaná rekonštrukcia Snežienkovej ul. a Hornonitrianskej
cesty

e) informoval sa kedy bude dané do užívania ihrisko na Dobšinskej ul.
GÁLIS, Snežienková 48, Prievidza
a) žiada orezať kríky na Snežienkovej ulici, tam kde prebiehajú diviaky (kde bola vyrezaná
lampa)
b) informoval sa aký veľký priestor má byť od pergoly suseda a steny domu vlastníka – je
príliš blízko jeho domu
c) žiada pokutovať obyvateľov za kúrenie pevným palivom na Kopaničkách
d) žiada odvodniť podchod na Žabník a častejšie čistiť
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakovala za účasť na stretnutí.

