Zápisnica zo stretnutia obyvateľov s vedením mesta
vo volebnom obvode č. III - (Zapotôčky, Nové mesto)
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.
OBYVATEĽ, Prievidza
a) kritizoval zdržiavanie bezdomovcov na lavičkách okolo kostola na sídlisku
Zapotôčky, hluk v nočných hodinách, žiada častejšie kontroly MsP, nedostatočné
kontroly
b) žiada viac rekreačných aktivít v Prievidzi – zábavný park pre deti, kúpalisko
ODPOVEĎ: priestor pre súkromnú investíciu
c) upozornil na stojatú vodu na chodníkoch (v blízkosti Trezor II – Francisciho ulica)
d) žiada dorobiť asfalt na Šoltésovej ulici pri prevádzke Lúky
e) informoval sa na stav výstavby obchvatu Prievidze
f) kritizoval prácu aktivačných VPPčkárov, pochválil Kozárikovcov
OBYVATEĽ, Francisciho, Prievidza
a) pochválil zrekonštruované cesty a chodníky vo VVO III a ďalšie investície
b) kritizoval zahusťovanie zástavby na Rad L.N. Tolstého, žiada zachovanie zelene na
Francisciho a Tolstého a žiadnu budúcu výstavbu v danej lokalite
ODPOVEĎ: rovnako poslanci nepodporujú zbytočné zahusťovanie výstavby
c) žiada vysadiť stromy v blízkosti lekárne Ruža, aby sa zahustila zeleň
p. VANKOVÁ, Tajovského, Prievidza
a) upozornila na problematické parkovanie na Tajovského smerom na Bojnickú – veľa
prevádzok a veľký pohyb nákladných áut – žiada obmedziť nákladné autá – môžu to
obísť vedľa Depa alebo Kauflandu

b) upozornila na obmedzený výhľad pri východe z ulice Tajovského, autá z prevádzok
zavadzajú, hrozia nehody s chodcami, navrhuje aspoň osadiť zrkadlo, aby bolo
prehľadné, keď z mestá idú autá
c) upozornila na dezolátny stav chodníkov na Bojnickej ceste, žiada opravu (Alza,
Primabanka, Orva)
d) informovala sa o alternatívach využitia areálu bývalej MŠ Závodníka – krásny areál,
kritizovala výrub stromov v areáli – kontaktovala poslanca Gigaca so žiadosťou
o vyjadrenie. Z mesta dostala aj oficiálne vyjadrenie – vypiľovanie na základe
požiadavky obyvateľov – hosp. správa, vysekané krovinorezmi. Žiada o vyjadrenie,
čo sa tam ide v skutočnosti robiť. Hovorila o informácii o vybudovaní cesty pre
súkromnú výstavbu.
Žiada písomné vyjadrenie čo sa ide robiť v areály, a prečo bola realizovaná
radikálna úprava zelene a výrub. Aj poslanci žiadajú odpoveď – poslanec Gigac
podával aj interpeláciu.
p. DOLNÍK, Prievidza
a) informoval sa, čo sa spravilo pre cyklistov – nevyznačujú sa cyklotrasy
b) kritizoval vypiľovanie stromov – treba vypiľovať nebezpečné stromy
p. BOROŠ, M. Rázusa, Prievidza
a) žiada okamžité vypiľovanie suchých stromov, nečakať na žiadosť od obyvateľov – sú
nebezpečné
b) žiada častejšie opiľovanie – upozornil na nebezpečnú lipu na zákrute pri Šulekovej,
v zime sa môže zlomiť
c) kritizoval kosenie, ktoré je nesystematické, zle kontrolované
d) žiada vypíliť strom na Ul. M. Rázusa 6, ktorý krivo rastie a zo strany od poľa je
odlomený
e) informoval sa, podľa čoho sa vyberajú rekonštrukcie ciest
ZODPOVEDANÉ na verejnom stretnutí
f) žiada opraviť cestu na Sládkovičovej ulici
ODPOVEĎ: projektant v príprave zistil, že pod touto cestou je štrk a nie asfaltové
podložie, cesta potrebuje komplet rekonštrukciu a kanalizáciu
g) pochválil upratovanie prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov
h) informoval sa na možný kruhový objazd pri Depe
ODPOVEĎ: nemožnosť kvôli šírkovým pomerom, cesta je v správe TSK
i) informoval sa, ako bude pokračovať výstavba na parkoviska na Ul. M. Rázusa
OBYVATEĽ
a) informoval sa na zdôvodnenie sumy za prenájom súkromného parkovacieho mesta
ODPOVEĎ: na základe schváleného VZN
BOD č. 4: Prednosta MVDr. Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí.

