Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. I. - (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky)
Konaného dňa: 28.11.2017
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil poslancov a zástupcov mesta
Prievidza, náčelníka MsP, zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo
prednostovi Mestského úradu v Prievidzi.
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.
p. HROMADA, M. Hodžu, Prievidza
a) informoval sa na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v lokalite M. Hodžu
b) sťažoval sa na vysoký poplatok za záber verejného priestranstva počas zatepľovania
bytového domu (650 EUR)
c) cesta Poľnohospodárov ostrá zákruta pod nadjazdom, žiada ju sprehľadniť rozšírením.
Možno riešiť oblúk v rámci rekonštrukcie cesty.
d) vedľa železnice a bývalým Priemstavom (zberné suroviny) je tam zarasetný areál
burinou, žiada vyzvať vlastníka na vyčistenie
p. ŠRÁMKOVÁ, Škarvana 2, Prievidza
a) poďakovala za dopravné značenie
b) tým, že sa opravila cesta na Škarvana na 2-4 auta tam nedodržujú rýchlosť, žiada
osadenie retardérov. Sú tam aj detské ihriská.
Viceprimátor upozornil na vzniknutý hluk po osadení retardérov a treba súhlas aj ostatných
obyvateľov okolitých domov.
Bartoš za TSMPD upozornil, že napriek osadeniu retardéra nemusia ľudia dodržiavať
rýchlosť, zvyšuje sa hluk a exhaláty.
c) žiada očistiť chodníky zo zámkovej dlažby od buriny na Ul. A. Škarvana
d) žiada aby vianočná výzdoba mohla svietiť do pol 8 ráno počas vianočného obdobia
p. DUBOVCOVÁ, Ul. Mišíka, Prievidza
-kritizovala situáciu, ohľadom parkovania vo vnútrobloku na Ul. Mišíka oproti VUB, a.s.
a Slovenskej sporiteľni,
-pripomienkovala opravu komunikácie vo vnútro loku Ul. Mišíka /spodná voda cez
popráskaný chodník/
JAMRICHOVÁ, M. Mišíka 16, Prievidza
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a)informovala sa čo zahŕňa rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. Mišíka, praská tam chodník,
vyráža tam voda a kedy sa reálne rekonštrukcia uskutoční
Ing. Bača odpovedal, že oprava komunikácie je plánovaná na jar 2018, parkovanie nové sa
nerieši, upravia sa len existujúce parkovacie plochy.
b) žiada kontrolu zaparkovaných áut, ktoré tam nemajú čo parkovať okrem SVB
c) žiada viac osvetliť úsek od Nestlé smerom k lávke na Kalinčiaka
d) opíliť strom pri semaforoch na Košovskej ceste (pri prevádzke Woodstock), keď sa
vypnú nevidno či ide auto sprava
OBYVATEĽ
a)Žiada kontrolu nákladných vozidiel na Nábreži sv. Cyrila, nemajú tadiaľ prechádzať
ODPOVEĎ: vyzývali sme štátnu políciu ku kontrolám

BOD č. 4: MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým
obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.
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