MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VII. - (Hradec)
Konaného dňa: 22.6.2016
BOD č. 1 : Poslanec Krško privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza a
zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi primátorky mesta.
BOD č. 2: Zástupca primátorky mesta Prievidza, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.,
informovala prostredníctvom prezentácie obyvateľov o najaktuálnejších veciach z diania
v meste Prievidza.
Hlavnými témami prezentácie boli: modernizácia verejného osvetlenia, opravy ZŠ a MŠ,
detské ihriská, budovanie parkovísk, podpora športu, náhradná výsadba, osvetľovanie
priechodov, výstavba nájomných bytov, portál Odkaz pre starostu, budovanie obchvatu
mesta Prievidza, príchod investora, jarné upratovanie, brigády v Hradci, kultúrny program.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
ČIČMANEC
a)žiada o zakúpenie krovinerozu pre MČ Hradec na kosenie priestranstiev vedľa cesty
b)upozornil na zlý stav cintorínu v Hradci – nepokosené, napadané šišiky, neporiadok
c)žiada vykosiť park – vysoká tráva – žiada častejšie kosenie alebo zabezpečiť
prostredníctvom VPP
d) informoval sa či je možné prostredníctvom rozhlasu blahoželať jubilantom
p. HALAJOVÁ
a) žiada opraviť lampu a rozhlas na kopci pri kostole – vedľa ihriska smerom hore
b) upozornila na zničenú novú cestu po oprave kanalizácie
c) žiada vyzvať Lesy SR aby ich autá jazdili pomalšie, ničia vozovku
d) žiada zriadiť zástavku na znamenie na Ul. 1. mája (na otočni)
OSTRETÁGOVÁ, Lesná ul.
a) žiada vybudovať spomaľovač nad ihriskom – hrozí nebezpečie deti vybehujú na cestu
b) žiada opraviť drenážny rigol, je nadvihnutý
c) upozornila na pokračujúce zosuvy
d) informovala sa ako sa využívajú prostriedky z vyberaných daní a popltakov
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí.
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