
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VII -  (Hradec)  

Konaného dňa: 29.10.2019 
 

BOD č. 1 : Poslanec František Krško 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: rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Hradci, obnova 
futbalového štadióna, rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia Meštianskeho domu, 
rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019, výstavba podzemných kontajnerov, investície do 
škôl a školských zariadení počas letných prázdnin, rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa, 
revitalizácia vnútrobloku Ul. Ľ. Ondrejova, rekonštrukcia lávky na Košovskej ceste, 
modernizácia mestských knižníc, sprevádzkovanie novej kompostárne, rekonštrukcia 
telocviční na ZŠ Energetikov, nové kultúrne podujatia – Prievidzský rínok, zreštaurovaná 
socha na Námestí piaristov, vyznačovanie priechodov pre chodcov, investície v CVČ, 
projekt 3D tlačiarní pre deti - cezhraničný projekt s mestom Karviná, digitalizácia 
rezidentských parkovacích kariet, mobilná aplikácia na parkovné, podpora zdieľaných 
bicyklov, znovuotvorenie zmodernizovaného letiska, projekt cyklotrasy, rekonštrukcia 
autobusovej stanice, rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka. 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
 
p. Igor ČIČMANEC, Hradec 

a) boli dodané hnedé kontajnery na BRO, je možné dostať aj viac kontajnerov? Aké je 
percentuálne zastúpenie? Pochválil aj predĺženie doby odberu. 
ODPOVEĎ: Každý rodinný dom dostal zhruba 3000 domácností, celkovo vyše 
20000 v meste. Na väčšie množstvo slúži jarný a jesenný zber BRO, potom je 
možnosť odovzdať odpad v kompostárni 

b) informoval sa aj na svahové zosuvy a aktuálnu situáciu 
ZODPOVEDANÉ na verejnom stretnutí 

 
OBYVATEĽ, Hradec 

a) pochválil realizované projekty aj financovanie prostredníctvom europrojektov 
b) informoval sa na parkovisko pri autobusovej stanici 

ODPOVEĎ: plánované budúci rok z fondových peňazí 
c) informoval sa o možnom zámere vybudovania krematória 

ODPOVEĎ: boli prehodnotené kapacity súčasného cintorína, nerieši sa alternatíva 
nového cintorína a ani zámer vybudovania krematória vo vlastníctve mesta. 
 

poslanec František KRŠKO, Hradec 
a) na Ul.13. mája sú nebezpečné suché stromy, ohrozujú aj vedenie, SSE sa 

dištancujú od výrubu. Stromy sú na pozemku iných vlastníkov, nie mesta. Ohrozujú 
obyvateľov, sú na svahu. 

b) zaradiť do rozpočtu aparatúru do DK – mikrofón prenosný stojatý, počítač ako 
v Malej Lehôtke 



 

 

 

c) pripomenul pozvánku na Mikuláša a pingpongový turnaj 
 

p. PARTIKA, Hradec 
a) informoval sa na podnet na stránke OPS, ktorý bol uverejnený pred rokom – 

napojenie suseda na protipovodňovú kanalizáciu, iný sused dostal pokutu, konanie 
je protizákonné. Ako sa to rieši, už je to skoro rok, boli to preveriť z mesta? 
ODPOVEĎ: bol vykonaný štátny stavebný dohľad (p. Búryová), o výsledku sa 
informujeme 

b) Lesná ulica - vie mesto participovať na výstavbe vodovodu? 
ODPOVEĎ: celá vodohospodárska infraštruktúra je v majetku vodárenskej 
spoločnosti, zákon neumožňuje investovať do cudzieho majetku 
 

p. PROČKOVÁ, Pod hrádkom, Hradec 
a) požaduje dať lampu na posledný stĺp Pod Hrádkom 54 

ODPOVEĎ: preveríme u Slovenskej energetiky 
b) informovala sa, či sa bude riešiť prístupová cesta k novej výstavbe 

ODPOVEĎ: podali sme žiadosť na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov. 
Čakáme na zmeny v katastrálnom zákone, cestu musíme získať do majetku 
a následne sa môže dať požiadavka na opravu. 

 
OBYVATEĽKA, Hradec 

a) informovala sa na možnosť priamych spojov z Hradca do Prievidze. Dlhá cesta. 
ODPOVEĎ: súčasné riešenie vyšlo z plánu dopravnej obslužnosti, pričom je dôležité 
brať do úvahy problematiku mestskej hromadnej dopravy a vízie. 

b) informovala sa na možnosť stretávania sa mamičiek v mestských priestoroch napr. 
v DK 
ODPOVEĎ: samozrejme je k dispozícií, potrebné určenie zodpovedného zástupcu, 
ktorý bude komunikovať s poslancom. 

 
p. MICHALKO, Hradec 

a) požaduje obnoviť kaplnku v Hradci 
ODPOVEĎ: bolo doložené potvrdenie z urbáru pre kataster, už je zaradená do 
majetku mesta, pozemok na zápise, následne bude upravená 

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


