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Správa o činnosti Výborov mestských častí za rok 2017 
 

Na území mesta pracuje 7 výborov mestských častí./VMČ/ V zmysle prijatých zásad 
a metodických pokynov sa mali VMČ stretnúť  s občanmi aspoň dvakrát v priebehu roka. 
Tieto stretnutia boli individuálne. 

 
1.VMČ 

VMČ sa schádzal vždy pred zasadnutím MsZ / jún, november /. Odzrkadlilo sa to aj na 
stretnutiach poslancov s občanmi volebného obvodu. Okrem poslancov na stretnutiach boli 
prítomní aj pracovníci MsÚ a organizácií riadených mestom. Záujem o veci verejné je v tejto 
časti mesta veľký, práca s občanmi je v MČ na veľmi dobrej úrovni. Komunikácia medzi 
poslancami a občanmi je i v priebehu celého rok. Problémy, ktoré rezonujú v tejto MČ :                                                                               

- dopravná situácia na Ul. Zelená a Brigádnická                                                      
- problém spomaľovača na UL. Rázusa                                                                             
- chodníky okolo NsP, skratka okolo pozemku p. Baču na cintorín                                                                                                             
- kolízne situácie v podchode pri vjazde cyklistov                                                       
- nedodržiavanie VZN o spaľovaní biologického odpadu, kosenie na Samotách                                                  

Na všetky otázky odpovedali poslanci a prizvaní pracovníci MsÚ a organizácií riadených 
mestom v priebehu stretnutí.       
                            
2. VMČ   

Výbor MČ sa schádzal pravidelne pred zasadnutím MsZ.  V priebehu roka sa uskutočnili 
dve stretnutia s občanmi – jún a november.  O veci verejné aj v tejto časti mesta je veľký 
záujem.                                                                                       Pretrvávajúce problémy :                                                                                                              

- znečisťovanie verejného priestranstva psími exkrementami, neprihlásení psi                                       
- riešenie parkovacích miest pred ZŠ Tematínska,  cvičisko autoškoly bolo 

presťahované a uvoľnili miesta na parkovanie osobných automobilov                                                                                         
- zhromažďovanie bezdomovcov, znečisťovanie okolia, vzbudzovanie pohoršenia 
- nová úprava detských ihrísk 
- vytvorenie prechodu pre chodcov na Ul. športová 
- úprava zelene v areáli vnútrobloku. 

Na uvedené problémy bolo odpovedané prizvanými pracovníkmi z MsÚ a príslušných 
organizácií riadených mestom. Občania boli upozornení, že mnohé problémy musia riešiť 
samostatne v rámci sebavýchovy / psie exkrementy, smeti, udržiavania čistoty pri detských 
ihriskách /. Pokiaľ ide o parkovanie – problém bol vyriešený, trvalé parkovacie miesta boli na 
základe platného VZN č.5 schválené a vybudované. 
 
3. VMČ   

Výbor MČ sa  schádzal pravidelne pred zasadnutím MsZ. Aj v tejto časti sa konali dve 
stretnutia poslancov s občanmi – jún, november. Táto mestská časť patrí k aktívnym MČ. 
Občania sa zúčastnili oboch stretnutí so svojimi poslancami vo veľkom počte, pýtali sa na 
mnohé problémy, ktoré ich trápia. V tejto mestskej časti rezonovali nasledovné problémy :   

- problematika bytovky Javorinská 36 
- znečisťovanie prostredia psími exkrementami 
- požiadavka vytvorenia ďalších parkovacích miest a na vybudovaných vyznačiť 

vodorovné dopravné značenia, úprava detského ihriska a okolia 
- úprava cesty k záhradkovej osade z Bzinskej ulice / je tam sústavne smetisko/ 
- úprava zelene pri nových bytovkách smer KAČABAR   
- na Ul. športová je požiadavka vytvorenia smetných hniezd 
- úpravy dopravných značiek / sú nízko namontované /                                                         

 Na uvedený okruh problémov bolo zodpovedané pracovníkmi MsÚ   a pracovníkmi 
mestských organizácií. Mnohé problémy boli riešené, za čo bolo príslušným organizáciám aj 
poďakované, niektoré úlohy sa presunuli do ďalšieho roka.  
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4. VMČ 
V tejto mestskej časti sa poslanci počas roka zišli so svojimi občanmi 2-krát  /jún, 

november /.V nastávajúcom období je potrebné zo strany poslancov zorganizovať stretnutia 
s občanmi s vyšším počtom. 
Na stretnutí boli pripomienky občanov : 

- nekvalitné nádoby na bio-odpad 
- výmena verejného osvetlenia 
- doprava vo vnútrobloku Ul. Hurbanova 
- upravenie smetného hniezda vo vnútrobloku pri cirkevnej škole a častejšie zberanie 

odpadu pri smetných nádobách 
Aj tu odpovedali poslanci na problémy, ako aj prizvaní pracovníci MsP, MsÚ a TSM. I keď 
malý počet občanov sa zúčastňuje MČ, ich pripomienky sa riešia. 

  
5.VMČ 

Poslanci MČ sa stretli na výbore MČ pred MsZ  v júni a v novembri. Stretnutí sa 
zúčastnilo  14 občanov.                              
Na stretnutí rezonovali nasledovné problémy : 

- parkovacie miesta na Hollého ul. / v čase predaja na trhovisku nie je možné domácim 
zaparkovať /                                                                                                 

- na detských ihriskách popíja mládež alkohol, zanecháva neporiadok a ničí detské 
ihriská a športoviská 

- parkovanie v uliciach okolo stanice, navrhnúť riešenie na parkovanie skriňových 
vozov /služobných/, ktoré zaberajú miesta na parkovacích miestach aj vo 
vnútroblokoch 

- doriešenie vlastníckych vzťahov ku kanalizácii na Dibrovovej a Hollého ul.  
- mnohí občania sa pýtali na Zelenú vodu a vybudovanie kúpaliska                                                                  

  Na ich otázky odpovedali príslušní zodpovední pracovníci mesta, TSM, MsBP a MsP. 
Mnohé problémy sú z minulosti nedoriešené, realizácia chodníkov sa koná v rámci 
stanoveného rozvrhu prác mestom. I v tejto MČ je práca poslancov na dobrej úrovni. 
 
6.VMČ                          

Poslanci tejto MČ sa zišli pred MsZ jedenkrát. Stretnutie s občanmi uskutočnili 
v novembri.  
Problémy, ktoré sú v tejto časti najviac opakované : 

- riešenie problematiky bezdomovcov vo vnútrobloku Klčová ul. 
- pri bývalom kúpalisku sú zanedbané priestory 
- poškodené verejné osvetlenie na Severnej ul. 
- pri dažďoch na Hečkovej ul. vyplavovanie nečistôt z kanalizácie 
- nefunkčný mestský rozhlas na Ul. severná 
-  celkovo je v tejto MČ málo parkovacích miest 
- problém so psami na Ul.Rajková a Sládkovičova 
- sťažnosti na ubytovávanie cudzincov v rôznych objektoch mesta 
- veľký dopyt po kúpalisku 

Na všetky poukázané problémy odpovedali poslanci a prizvaní pracovníci mesta 
a mestských organizácií. Mnohé problémy boli riešené /kontroly MsP sídliska Klčové, Ul. 
Rajková/, ďalšie sú v riešení. Spolupráca poslancov s občanmi tejto MČ je na veľmi dobrej 
úrovni, občania majú o veci verejné vysoký záujem, o čom svedčí veľký počet občanov na 
stretnutiach. 
 
7.VMČ 

Výbor MČ sa stretol jedenkrát – v máji - na schôdzke pred MsZ. Organizácia 
stretnutia bola na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí bohatá účasť občanov. Občania májú 
záujem o dianie v meste, žiadajú riešenie svojich požiadaviek. 
Problémy, ktoré najviac rezonovali : 

- zátopová oblasť – Klanečnica, vyčistenie koryta 
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- dopravné riešenie na Ružovej ul. 
- spevnenie a úprava cesty Pri Klanečnici 
- nefunkčný rozhlas na Ul. Čulenova 
- nedostatočná informovanosť občanov Ul. Pod zvonicou 
- mestský rozhlas je v tejto časti nefunkčný 
- dopravné značenie na Záhumeniciach 
- Ul. ružová – dom Malíkovcov – sústavný neporiadok a štekot psov, množstvo mačiek 
- vybudovanie cyklochodníkov 

I tu  na pripomienky občanov odpovedali poslanci a prizvaní zodpovední pracovníci mesta, 
TSM, MsBP a MsP. Niektoré z uvedených problémov boli vyriešené /vyčistenie koryta 
Klanečnice, spevnenie cesty /, ostatné spomenuté požiadavky sú v riešení v priebehu 
ďalšieho  roka. 
 
 
       Záverom konštatujem, že práca Výborov mestských častí je na veľmi dobrej úrovni. 
Stretnutia poslancov a prizvaných zástupcov mestských organizácií s občanmi sú 
opodstatnené, majú vecný charakter, riešenia problémov sú konštruktívne. Účasť občanov 
na stretnutiach je vysoká /1.VMČ, 2.VMČ, 3.VMČ,6.VMČ a 7.VMČ /,slabšia je v 4. a 5.VMČ.                                                                                                                                         
Trvalou úlohou pre poslancov zostáva naďalej sa s občanmi stretávať a operatívne 
pristupovať k riešeniu ich problémov  s cieľom zlepšenia kvality  života občanov na území 
mesta. 
 
 
 
 
 
Spracovala : PhDr.Hejbalová 
február 2018 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


