Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. V – (Veľká Lehôtka)
Konaného dňa: 23.10.2019
BOD č. 1 : Mgr. Michal Ďureje, PhD. 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 2019, rekonštrukcia
strechy kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke, dotácia pre lyžiarsky vlek vo Veľkej Lehôtke,
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. JARMILA ANDREJKOVIČOVÁ, Veľká Lehôtka
a) otvorila otázku kompostárne. Nezobrali jej vrecia s BRO odpadom, ktoré vyložila
vedľa hnedej nádoby určenej na odpad BRO. Je možné, aby počas jesene vyvážali
tento druh odpadu aj intenzívnejšie alebo zberali väčší rozsah odpadu? T.j. aby
hnedé nádoby boli vyvážané počas jesenných mesiacov intenzívnejšie mimo časový
harmonogram?
ZODPOVEDANÉ na verejnom zasadnutí
b) Bude kompost z kompostárne dostupný aj pre verejnosť?
ODPOVEĎ: Kompost bude využívaný do verejnej zelene, pre ostatnú verejnosť
bude dostupný podľa možností.
p. EMÍLIA ZÁBOJNÍKOVÁ, Vrchárska ulica
a) Uvažuje sa nad vybudovaním kanalizácie v tejto časti Prievidze?
ZODPOVEDANÉ na verejnom stretnutí
b) požaduje opraviť úsek cesty Podhorská
OBYVATEĽKA, Veľká Lehôtka
a) poďakovala za vypílenie tují pri dome smútku
b) navrhuje zjednotiť dlažbu na cintoríne. Kritizuje stav cesty pri cintoríne
ODPOVEĎ: poslanec Ohradzanský informoval že v nasledujúcom týždni sa majú na
to miesto umiestniť mreže

OBYVATELIA, Veľká Lehôtka
a) vyjadrili pripomienky k potoku
ODPOVEĎ: vedenie mesta informovalo, že pravidelne rokuje s Povodím Váhu, píše
listy a žiada o údržbu
OBYVATEĽKA, Veľká Lehôtka
a) upozornila na to, že Mlynárska ulica nie je stále po povodni obnovená. Bol údajne
prísľub, že v nasledujúcich finančných obdobiach sa to naplánuje, tak len pripomína
túto požiadavku
OBYVATELIA, Veľká Lehôtka
a) vítajú skrášľovanie centrálneho námestia v Prievidzi, ale mesto by v tom mohlo
pridať. Prednosta sa spýtal na návrhy, čo by mohlo byť lepšie. Návrhom je
aktívnejšie zbierať padajúce listy pri fontáne
p. Hartmann, Veľká Lehôtka
a) kritizuje, že v prezentácii boli len investície realizované v roku 2018. Pýtal sa na
investície v r. 2019 a plány na nasledujúce obdobie
ODPOVEĎ: Ohradzanský informoval, že sa plánuje realizovať obnova Školskej ulice
a pripravuje sa zateplenie domu kultúry.
b) p. Hartman pripomenul, že treba dokončiť križovatku Strmej ulice a Podhorskej ulice
p. EMÍLIA ZÁBOJNÍKOVÁ, Veľká Lehôtka
a) otázka na zber odpadu záhradkárov, či by im mohli byť pridelené kontajnery tak, ako
majú pridelené na Mrazničnej ulici
OBYVATELIA, Veľká Lehôtka
a) požadujú vyzvať spoločnosť HBP, a.s., aby zabezpečila zníženie hlučnosti vetracej
šachty, ktorá je od letného obdobia veľmi hlučná
p. HARTMANN ml., Veľká Lehôtka
a) pýtal sa, ako je to s údržbou ciest – na Roľníckej ulici sa kosilo len na začiatku jari.
Je tam teraz vysoká tráva.
ODPOVEĎ: Ohradzanský informoval, že sa to zabezpečuje prostredníctvom
aktivačných pracovníkov. Volebný výbor žiada, aby boli aspoň raz týždenne
pridelení aktivační pracovníci z mesta.
OBYVATELIA, Veľká Lehôtka
a) kritizujú, že poľnohospodárske vozidlá, ktoré obhospodarujú pôdu, znečisťujú
komunikáciu Roľnícka, Uhlištná. Často sú komunikácie znečistené po obrábaní
pôdy. Je možné zamedziť vjazd poľnohospodárskym strojom na tieto komunikácie?
ODPOVEĎ: Vyzveme spoločnosť Poľnovtáčnik k čisteniu komunikácie
OBYVATEĽ, Veľká Lehôtka
a) požaduje preveriť, v koho vlastníctve je jarok vedľa cesty Podhorská (číslo domu 9597)
BOD č. 4: Prednosta MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.

