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

Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VI. - (Malá Lehôtka)
Konaného dňa: 21.06.2016
BOD č. 1 : Mgr. Vlčko 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, kultúrny program.
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek.
p. LALUHOVÁ, Ružová ul., Prievidza
a) žiada opraviť chodníky vedľa cesty na Ružovej ulici
p. LALUHA, Prievidza
a) neaktivita vodohospodárskeho podniku, zlá komunikácia, nestará sa o brehy potoka
b) žiada dožadovať od ODI povolenie na vyznačenie priechodov pre chodcov pri cintoríne,
následne vyzvať TSK o ich vyznačenia
OBYVATEĽKA
a) sa sťažoval na rýchlo jazdiaceho motorkára po mestskej časti – ohrozuje obyvateľov
p. OBYVATEĽ
a) kritizoval neefektivitu využívania prostriedkov Správy povodia Váhu
b) apeloval na vyznačenie priechodov
c) navrhol či by nebolo vhodnejšie ušetriť finančné prostriedky na opravy výtlkov a použiť
ich na celkovú rekonštrukciu vozovky
d) žiada opraviť cestu na Ul. Pod poliankou – zlý stav
OBYVATEĽ
a) žiada častejšie kontroly MsP pri ihrisku – podozrenie na užívanie omamných látok
mladistvými
b) informoval sa na rekonštrukciu Námestia slobody – kto má zodpovednosť za zlý stav
projektu fontány
c) informoval sa novú výstavbu pre OD Prior
BOD č. 4: Mgr. Vlčko sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom
poďakoval za účasť na stretnutí
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