
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. I -  (Necpaly, Žabník)  

Konaného dňa: 22.10.2019 
 

BOD č. 1 : Mgr. Šurkalová Dušeková 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: rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019, obnova 
futbalového štadióna, rekonštrukcia domu smútku, 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. 
 
p. KARPIŠ, Snežienková 48, Prievidza 

a) žiada zrealizovať zástavku na Snežienkovej ulici, kde chodí autobus č. 11 – v strede 
ulice 
ODPOVEĎ: už riešené v komisií dopravy 

b) žiada osadiť značku, aby neparkovali vodiči na ulici od DK až po Snežienkovú (Na 
záhumní) 
ODPOVEĎ: v prípade odstránenia parkujúcich áut sa zvýši počet rýchlo jazdiacich 
áut, už v súčasnosti taxikári jazdia rýchlo cez daný úsek 

c) upozornil na výtlk na Urbárskej ulici 4 medzi Autokomplexom a bytovým domom 
d) žiada osadiť stĺpiky v blízkosti školy z dôvodu veľkého pohybu áut a detí – vznikajú 

kolízne situácie 
e) žiada obmedziť státie áut žltými čiarami pred BEST pubom (Veľkonecpalská) – úzka 

cesta pre prechod autobusov v prípade státia áut na oboch stranách 
f) poďakoval za rekonštrukcie chodníkov 
g) informoval sa na zriadenie pošty 

ODPOVEĎ: pošta zaslala negatívne stanovisko 
h) informoval sa na možnosť prepojenia novou cestou územia medzi Severkou 

a Domom kultúry v Necpaloch 
ODPOVEĎ: Alternatívy nových ciest obsahuje územný plán – môže sa 
pripomienkovať, problém je však v nevysporiadaných pozemkoch 
 

p. KOŠÍK, Snežienková, Prievidza 
a) žiada vybudovať prístrešok na starej ceste pre rodičov a hračky 

 



 

 

 

p. UHER, Lúčna 152, Prievidza 
a) žiada opraviť chodník za domom (Športová ulica), ktorý je v dezolátnom stave – 

majú žiadosť na úrade už viac rokov, rekonštrukcia sa stále oddiaľuje 
b) žiada opraviť nadchod Žabník – Zapotôčky  

ODPOVEĎ: robí sa statický posudok, sprísnili sa normy 
Viceprimátor JUDr. Maxina informoval o pravidelných zasadnutiach VVO, kde obyvatelia 
môžu prednášať svoje požiadavky. 
 
p. RYBÁROVÁ, Snežienková 3, Prievidza 

a) poďakovala za zrekonštruovanú cestu 
b) upozornila na rýchlo jazdiace autá na Snežienkovej ulici 
c) je len jeden priechod, informovala sa či je možné ešte pridať priechod pre chodcov 

ODPOVEĎ: predseda dopravnej komisie Ing. Jelačič konzultoval priechod 
s dopravným inšpektorátom, neodporučili ani priechod ani spomaľovací prah, 
dohodli sa na častejších kontrolách policajnými hliadkami, prioritne však majú 
prednosť cesty prvej triedy. 

d) informovala sa na zástavku oproti Kauflandu – aký je stav 
ODPOVEĎ: Stavenisko odovzdané na nasledujúci deň. 

e) informovala sa na parkovisko na stanici 
ODPOVEĎ: Pripravované z eurofondov. 
 

p. TENCER, Stavbárov, Prievidza 
a) poďakoval za zrekonštruované chodníky na Žabníku 
b) informoval sa na stav výstavby obchvatu – prípadne možnosť vybudovania 

spojovacej cesty od letiska  
ODPOVEĎ: Investor hromadnej garáže na Ul. Olympionikov rieši dopravné riešenie 
v blízkosti SHELL aj ostatných možných riešení prepojení priemyselného parku, 
momentálne prebieha výkup pozemkov. 

c) upozornil na dezolátny stav prístupovej cesty do Prievidze ponad rieku Handlovka 
ODPOVEĎ: Predmetná komunikácia je v majetku SSC Žilina, pripravovaná je 
rekonštrukcia mostu, opravu ciest nemajú v prioritách. 

d) žiada orezanie topoľov vedľa štátnej cesty na Necpaly – v letných mesiacoch v dobe 
kvitnutia je to neobývateľné územie, ideálne vypíliť  
ODPOVEĎ: Súhlasia aj poslanci VVO. 

e) žiada orezať nálety a upraviť zeleň vedľa spojovacieho chodníka medzi Ul. 
Stavbárov a Ul. Vansovej po celej dĺžke  

f) žiada obmedziť vjazd zásobovacích áut na spojovací chodník ku Galaxii – problém 
je hlavne v zime, zničený chodník ťažkými autami 

g) žiada rozšírenie CMPZ na Ul. Stavbárov 
 
OBYVATEĽ, Prievidza 

a) žiada osadiť alebo sfunkčniť mestský rozhlas na Kopaničkách 
 
 
BOD č. 4: Viceprimátor JUDr. Maxina sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil 
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí. 
 


