
Výjazdové stretnutie s vedením a zamestnancami mesta 

1. jún 2021 - utorok, 16,00 hod. – 18,00 hod. 

+ požiadavky VVO č. 1 
 

     Dňa 01. 06. 2021 od 16,00 hod. sa konalo výjazdové stretnutie členov VVO č. 1 s primátorkou 

mesta p. JUDr. Katarínou Macháčkovou, pracovníkmi mesta MsÚ, zástupcami TSMPD, s. r. o., 

poslancami MsZ. Stretnutie sa uskutočnilo vo všetkých častiach volebného obvodu č. 1. Zúčastnení 

prešli aj časť Necpaly, požiadavky poslancov zo všetkých častí volebného obvodu sú prílohou 

predmetnej zápisnice. Mimoriadne výjazdové zasadnutie VVO s p. primátorkou splnilo očakávanie 

členov VVO a budeme radi, keď sa aspoň 2x ročne stretneme a zhodnotíme plnenie požiadaviek vo 

volebnom obvode. Stretnutie ukončené o 18,00 hod. v časti Vlčie Kúty, Prievidza. 

Požiadavky VVO č. 1: 

• Nezakrytá šachta a odtok vody pri KD Necpaly  

• Vypílenie drevín na Poľnej ulici 

• Úprava chodníka na bezbariérový – Gazdovská ulica č. 4 

• Vypílenie stromu – Malonecpalská ul., p. Rusová 

• Chodník z Veľkonecpalskej na Malonecpalskú ul. pri kaplnke 

• Chodník od zastávky pri Jednote na starú cestu 

• Vodorovné značenie pozdĺžneho parkovania na Veľkonecpalskej ul. od Jednoty po lekáreň 

Angelika 

• Chodník okolo novej bytovky – z Gazdovskej na Malonecpalskú ul. 

• Mládež – Šumperská ulica č. 21 – prepojovací chodník /chodníky a cesty/ 

• Vlčie kúty – osvetlenie k zastávke autobusu, osadiť lampu so slnečným kolektorom  

• Chodníky  - Dlhá ulica, Nábr. sv. Cyrila 

• Kamera do parku Skotňa pri workhoutové prvky 

• Cesta na Púšť – rozkopávky 

• Chodník – Športová ulica – Žabník  

• Chodník spojovací – Ulica stavbárov – Žabník  

• Stromy – Dlhá ulica 

• Parkovacie plochy Ul. Škarvana – možnosť rozšírenia parkovacích plôch 

• Chodník + cesta – Nábr. sv. Cyrila pri 600-ke 

• CMPZ – Žabník  

• Prečistenie potoka a výrub náletových drevín v časti Ciglianska cesta  

• Chodník Dlhá ulica – vnútroblok, vchody č. 16 -26 

• Opílenie stromov – Dlhá ulica, za vchodami 6 – 16, dlhodobá požiadavka 

• Vyznačenie parkovacích miest Dlhá ulica pri činžových domoch 44 – 48, pri kontajneroch 

• Zriadenie parkovacích miest na Ulici stavbárov od križovatky Ulici stavbárov – Športová ulica 

po železničnú trať vedľa plota /bývalý Tatranábytok/ 

• Odstránenie vyvýšeného záhona pred bývalými potravinami na Sídlisku Mládež 

 

Jednotlivé požiadavky konzultovať  s predsedom VVO č. 1 p. Uríkom Júliusom 

a podpredsedníčkou p. PaedDr. Ďurčovou Kvetoslavou. 

                                                                                                                    Július Urík,  

                                                                                                               predseda VVO č. 1  

Zapísala: Uríková Miriam, zapisovateľka VVO č. 1 



  

 


