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Zápisnica zo stretnutia s obyvate ľmi s vedením mesta 
vo volebnom obvode č. VII. -  (Hradec)  

Konaného dňa: 28.11.2016 
 

BOD č. 1 : Poslanec Krško privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza a 
zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo prednostovi MsÚ. 
 
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: investície do škôl, novovybudovaná fontána, opravy 
chodníkov v meste, rozširovanie cintorína – sektor K, nové detské ihriská, rozšírenie 
verejného osvetlenia, osvetlené priechody, vyčlenenie priestorov pre špeciálnu MŠ, nové 
parkovacie plochy, investor Brose, centrum Prievidze ožilo, Odkaz pre starostu . 
 
BOD č. 3: Obyvatelia boli vyzvaní k predloženiu svojich požiadaviek. 
 
p. HALAJOVÁ 
a) požaduje osvetliť ulicu rodinných domov v rozmedzí ulíc Lesná a Na stanište. Zároveň 
bola informovaná, že uvedené pozemky nie sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Požiadala 
o vyporiadanie pozemkov, aby sa ulica mohla následne osvetliť. 
b) žiada o priradenie koordinátora VVPP pracovníkov v Hradci pre lepšiu koordináciu 
potrebných úloh v Hradci. 
 
p. VAĽKOVÁ, Prievidza 
a) kritika na zber lístia. Žiada urýchlene pozbierať lístie v parku pri kostole. TSMPD dostali 
pokyn na vykonanie. 
b) požaduje opíliť vŕbu pri kostole, tá zanáša listami odkvapy kostola. Taktiež požaduje 
opíliť  listnaté stromy v parku pri kostole.  
c) požaduje zmeniť stanovište veľkoobjemových kontajnerov. Aby kontajneri bolo 
umiestnené len na hlavnej ceste ale aj v iných častiach Hradca. Stanovištia nech sa 
striedajú  
 
p. ČIČMANEC, Prievidza 
a) kritizoval nedostatočné kosenie trávy. Tráva nie je pokosená ale „požuvaná“. 
 
p. DUŠIČKA, Prievidza 
a) požaduje vyčistiť odvodňovací rigol na - Ul. Lesná na Ul. Pod hájik  vymýva sa štrk 
b) požaduje osloviť TSK - SSC Žilina, aby opravovali cesty kvalitne. Opravujú cesty zlým 
spôsobom. 
 
p. KOVÁČ, Prievidza 
a) žiada systémové riešenie skládky Pod skalkou, neustále vzniká 
b) žiada častejšie vyvážať odpadkové koše na autobusovej stanici – neustále preplnené 
c) žiada informáciu kam má odvážať pohrabané lístie – mesto nemá zriadenú kompostáreň 
d) žiada systémové riešenie premnožených mačiek, zriadenie útulku 
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OBYVATEĽKA 
a)požaduje vyporiadať pozemky pod cestou pri futbalovom ihrisku.  
b) zároveň požaduje vybudovať cestu v danej lokalite a zimnú údržbu na ceste pri 
futbalovom ihrisku – pozemky nie sú v majetku mesta. 
 
BOD č. 4: Mgr. Ďureje sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil a všetkým obyvateľom 
poďakoval za účasť na stretnutí. 
 

 
 
          

 


