
Zápisnica zo stretnutia 
-~-----~,=--- .. ......-_,_~ ..... , 

Miesto: ZŠ na ul. Odborárska v Novom Meste nad Váhom 
-

Obvod: 6 ·j 
... 

Dátum: 21 . jún 2018 

Prítomní: priložená prezenčná listina 

Poslanci MsZ: Ing. Kopunec, Ing. Špánik, - Mo Dr 11 vi 1.Jrcťbvc( - Pľv 
Za Msú: PhDr. Hejbalová ' -

Za MsBP: -

Za TSM: Ing. Lackovič 

Za MsP: ... 

Priebeh stretnutia: 
1. Uvítanie občanov a predstaveni.e zástupcov mesta a mestských organizácií 
2. Diskusia a prezentácia požiadaviek a pripomienok občanov 
3. Ukončenie stretnutia 

Požiadavky a pripomienky občanov obvodu: 

Vajanského ulica 
1. Požiadavka na častejšie kontroly prejazdov áut a rýchle bezohľadne jazdy cez 

Finanzbreh Mestskou políciou, je tam zákaz a porušujú to najmä autá ubytovaných 
v bývalom rontgene a taxikári. 

2. Na chodníku z liateho asfaltu za bytovkami na ul. Vajanského a A. Sládkoviča sa 
pravidelne v lete vytvárajú bubliny, či by bola možná rekonštrukcia zo zámkovej 
dlažby. 
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Ul. A. Sládkoviča 
1. Kontajnery na sJdlisku - opakovaná požiadavka občanov na nesenie stavu 

kontajner_ových stanovíšť pri vchode 1-2. Pri kontajneroch sa vytvárajú čierne 

skládky, zo smetiakov sa šíri zápach, kontajnery sú mimo vyhradenej plochy, 
neohradené stanovište a otvorené kontajnery spôsobujú rozfúkavanie odpadkov po 
okolí. 

Ul. Dr. Markoviča 
1. Pravidelná požiadavka na častejšie vysýpanie malých odpadkových košov na 

sídlisku a čistenie neporiadku okolo kontajnerových stanovísk. 
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2. E-mailový podnet - Rodičom detí na sídlisku Rajková chýba chodník na nedávno 
postavené detské ihrisko. Vzhľadom na neexistujúci spojovací chodník býva gumená 
dopadová plocha často špinavá od blata a zbytočne sa poškodzuje. 

Ul. Klčové 
1. Požiadavka na vyčlenenie priestoru na prechod chodcov cez parkovisko pri O-NET k 

cirkevnej škole cez priechod pre chodcov. Autá blokujú priechod najmä ak chodia od 
školy s detskými kočíkmi či invalidnými vozíkmi. 

2. Autá z blízkej predajne Farby-Laky prechádzajú cez chodník na hlavnú cestu , ktorý 
poškodzujú. Žiada upraviť chodník a miesto tak aby tadiaľ neprechádzali autá. 
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novovybudovaný parčík a komunitná záhrada za BD Klčové 18 - požiadavka na 
osadenie bezpečnostnej kamery kvôli vandalom a psíčkarom 

3. Technické služby mesta neupratujú lístie za káblovou televíziou 

4. Po nedávnej výmene lampy pred lekárňou zostal nedoasfaltovaný pás na chodníku -
chodník sa bude po výkopových prácach v letných mesiacoch kompletne nanovo 
asfaltovať 

Všeobecné témy, problémy a požiadavky od občanov podané ústne, písomne alebo 
elektronicky: 

Požiadavka na spevnenie povrchu pred garážami pri výjazde na ul. J. Gábriša 
a čistenie chodníka. Nákladné a ťažké mechanizmy z blízkej stavby zničili cestu 
a chodníky na tomto úseku. Svah od Holubyho ulice sa zosúva a garáže sú 
podmáčané vodou. Požiadavka pre odbor výstavby. 
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Pri garážach na ul. J. Gábriša chodia mnohé autá do protismeru dole k Holubyho 
ulici. Autá si tak skracujú cestu a spôsobujú kolízie v zákrute - Podnet pre MsP 

Ľudia sa sťažujú na šmykľavú farbu na priechodoch pre chodcov - odpovedané na 
mieste zástupcom TSM 

Kam s nespotrebovaným zimným posypom na chodníky? Majú si ho nechať na 
ďalšiu zimu prípadne vrátiť správcovi 8D, v tomto prípade SBDO 

V minulosti chodil z mesta do HM Tesco autobus - prečo dnes nechodia autobusy do 
obchodných centier? Odpovedané priamo na stretnutí: Pravidelná mestská 
hromadná doprava nie je z pohľadu využívania rentabilná. Je to otázka skôr na 
obchodné reťazce. 

Požiadavka na čistenie mramoru na fontáne v parku a za knižnicou. 

požiadavka mimo stretnutia VMČ od obyvateľov 8D na ul. Klčové 31 na presunutie 
kontajnerov, ktoré sú umiestnené priamo pred bytovým domom pod balkónmi na 
miesto bližšie k zariadeniu Kapustík. Z kontajnerov sa šíri zápach, najmä v lete to 
znepríjemňuje život ľudom bývajúcim priamo nad tými kontajnermi. 
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Požiadavka na pravidelnú údržbu a čistenie kanálových vpustí. Sú plné lístia 
a v čase intenzívnych lejakov upchávajú odtok dažďovej vody. Na foto kanál pri 
bytovom dome na Klčové 31. 
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