Zápisnica zo stretnutia s obyvateľmi s vedením mesta
vo volebnom obvode č. VI. - (Malá Lehôtka)
Konaného dňa: 21.06.2016
BOD č. 1 : Mgr. Ďureje privítal obyvateľov a predstavil zástupcov mesta Prievidza, a
zástupcu spoločnosti TSMPD. Následne predal slovo zástupcovi primátorky mesta.
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. ČIČMANEC, Pod Poliankou 11, Prievidza
a) žiada osadiť lampy dom č. 11-9, je tam dlhodobá tma stĺp tam je
p. LENÁRTOVÁ Eva,F. Hečku 13,Prievidza
a) žiada informáciu či T+T má odvážať vrecia s lístim, teraz neodvážajú
b) žiada opíliť vrcholce líp pri kríži
Ing. KRIKO
a) žiada vyčistiť brehy potoka –poskytol aj kontakt na drevoštiepnú firmu, ktorá by vedela
odpad spracovať na mieste
b) informoval sa na plánované investície v Malej Lehôtke
p. ČIČMANEC, Ružová ul. , Prievidza
a) poďakoval za rekonštrukciu plotu na cintoríne
b) žiadal o častejšiu zimnú údržbu na všetkých uliciach
p. LALUHA
a) poďakoval za osadenie vianočného stromčeka pred KD Malá Lehôtka
p. ŠIMKOVÁ, Pod Poliankou, Prievidza
a) navrhuje aby na danej ulici odhŕňali sneh len traktorom, prípadne osadiť zvodidlo kvôli
úzkej ceste
BOD č. 4: MVDr. Norbert Turanovič sa v mene zástupcov vedenia mesta rozlúčil
a všetkým obyvateľom poďakoval za účasť na stretnutí
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