Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III. - (Sídlisko Zapotôčky, Nové mesto)
Konaného dňa: 29.11.2017
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.
OBYVATEĽ
a) zdevastovaná komunikácia na Ul. Olympionikov
ODPOVEĎ: zaradená do budúceho roka na opravy
b) chodník popri Nitre je prepadnutý od nákladných áut
ODPOVEĎ: bude zahrnutý do cyklotrasy, treba ohlásiť MsP alebo polícii
c) žiada pridať odpadové koše popri chodníku pri Nitre
d) prečo je priechod pri Depe tak na kraji v križovatke, kolízia áut a chodcov, žiada posun
aspoň o 5 metrov
ODPOVEĎ: priechod keby je posunutý ďalej bol by zlý výhľad na chodcov aj pre autá aj
autobusy. Bude sa realizovať projekt, ktorý prechod odkloní ale nie o 5 metrov ako
požaduje.
e) informoval sa na vybudovanie parkovacích miest pri autobusovej stanici
f) žiada opraviť prepadnutý chodník na Nábrežnej ul. pri ZpS
g) žiada opraviť chodník – vstup do parkoviska, rozpadáva sa - P.J. Šafárika
h) upozornil na parkovanie aút na Ul. Stančeka neostáva dostatočný priestor
ODPOVEĎ: nie je možné tam osadiť dopravné značenie nie sú tam vhodné parametre na
parkovanie, ľudia by prišli o parkovacie miesta.
p. KOCNÁR, I. Krasku, Prievidza
a) žiada doplnenie chodníka I. Krasku do opráv aspoň do lokálnych
b) žiada vyznačiť parkovacie miesta na Dobšinského ulici, ľudia si ich vyznačili sami na
chodníkoch
ODPOVEĎ: robil sa prepočet, kde by to ušetrilo parkovacie miesta. Budú sa vyznačovať
len kolmé, pozdĺžne zaberú viac miesta a ubralo by z celkového počtu reálnych
parkovacích miest.
c) pochválil mulčovanie, západné steny bytového domu kde sú vyvýšené schodiská ostáva
tam vykosená tráva vyžínačmi a hnije to tam, žiada vyhrabať vysokú trávu.
d) žiada vykosiť trávu pod kríkmi pri kostole

e) žiada opíliť stromy pri bytovom dome konáre nízko nad zemou
f) žiada častejšie odhŕňať chodníky pluhom
g) žiada bezbarierový prechod z chodníka pri Dráčiku
OBYVATEĽ, I. Krasku, Prievidza
a) pochválil správu verejného osvetlenia TSMPD
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakovala za účasť na stretnutí.

