Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VI - (Malá Lehôtka)
Konaného dňa: 29.10.2019
BOD č. 1 : Poslankyňa Katarína Čičmancová privítala obyvateľov a predstavila 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 Malej Lehôtke,
rekonštrukcia mosta v Malej Lehôtke, obnova futbalového štadióna, rekonštrukcia domu
smútku, rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019, rekonštrukcia Meštianskeho domu, 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.
OBYVATEĽ, Malá Lehôtka
a) poďakoval mestu a poslankyni za investície
b) požaduje opraviť chodník na Ružovej ulici
p. LENHARTOVÁ, Malá Lehôtka
a) informovala sa na možnosť opílenia stromov
ZODPOVEDANÉ na verejnom stretnutí
p. KRIKO, Malá Lehôtka
a) informoval sa na výstavbu kanalizácie a kde je možné nahliadnuť do plánov
ODPOVEĎ: nespĺňali sa podmienky na získanie eurofondov na vybudovanie
kanalizácie, vodárenská spoločnosť nemá dostatok prostriedkov na opravy, nie ešte
na výstavbu. Aj EÚ má priority na odkanalizovanie území, požiadavka bude
zaradená medzi priority do ďalšieho programovacieho obdobia, vysoká
pravdepodobnosť získania prostriedkov – 2021.
b) žiada upraviť povodie potoka od náletov
ODPOVEĎ: neustále zasielame výzvy na povodie, jediný upravený úsek Handlovky
je pri Čínskom múre
OBYVATEĽ, Malá Lehôtka
a) križovatka pri Kalinčiaka – dve vedľajšie cesty (smerom od zberných surovín), veľa
vodičov nevie o pravidle prichádzajúcom vozidle sprava, časté nehody, žiada

ponechať tabule Daj prednosť v jazde a doplniť o dodatkovú tabuľu s tvarom
križovatky
OBYVATEĽKA, Ul. Družby, Malá Lehôtka
a) na konci potoka na Ul. družby elektrikári opilovali a nechali všetko v potoku – žiadajú
upratať
ODPOVEĎ: problém je v tom , že to nie je pozemok mesta, urbár je zodpovedný za
udržiavanie zelene na pozemku
OBYVATELIA, Malá Lehôtka
a) požadujú zabezpečiť nové stoličky do DK
b) požadujú opravu pánskych toaliet v DK
BOD č. 4: Prednosta MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.

