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Počet občanov 9, viď prezenčná listina 

MČ 2 v Novom Meste nad Váhom dňa 

Predmetom stretnutia bolo aj zhodnotenie činnosti poslancov, mesta a mestských organizácií 
od poslednej schôdzky, ktorá sa konala 13.5.2018 

1. Ako prvý do diskusie sa zapojil pán Kirka, poukazuje na stále nevyriešený problém ktorý 
sme už opakovane riešili na stretnutí občanov a poslancov a to zle vyspádovaný chodník na 
ulici Považskál-2. Chodník pri poslednej úprave bol zle vyspádovaný a pri daždivom počasí 
je neustále zaplavený vodou. Občania požadujú nápravu a opravu tohto chodníka. Nakoľko 
v minulosti tam bola šachta na dažďovú vodu a pri oprave chodníka bola zaasfaltovaná. 

2. Pani Sabová na ulici Bilčíka je kruhový objazd, ktorý vlastne nikam nevedie, v minulosti 
tu bolo možné parkovať, teraz bol prechod akože sprejazdnený a tieto parkovacie miesta teraz 
chýbajú. 

-odpovedá Kubák , pôjdeme sa pozrieť a na predmetné miesto . 

3.Ing. Bolebruch poukázal na strom v chodníku na Tematínskej ulici, v zime vzniká problém 
pri odpratávaní snehu, mechanizmus ktorý odhŕňa sneh toto miesto vynecháva. 

-odpovedú poslanci- pôjdeme pozrieť toto miesto a postarajú sa o nápravu. 

Ďalej Ing. Bolebruch pripomienkuje neustále stojacu vodu na chodníku pred Supermarketom. 



-odpovedajú poslanci- miesto budeme v čase dažďov monitorovať, avšak je možné že tento 
pozemok nepatrí mestu, v tom prípade sa o nápravu musí postarať majiteľ pozemku. 

Ďalšou pripomienkou je že je neustály neporiadok pri kontajneroch na sídµsku. Požaduje 
vyriešenie tohto problému. · ; 

-odpovedá p. Kubák, je potrebné nainštalovať viacej kamier alebo fotopasce na 
zaznamenávanie tohto problému. Požiada vedenie mesta o zakúpenie fotopasce. 

4.Pani Vrabcová opakovane požaduje ostrihanie stromu na ulici Sasinková č . 54/14,15 , 16 

Tento strom je už nadrozmemý a obmedzuje obyvateľov tohto domu. Túto~požiadavku mali 
obyvatelia už aj v minulom roku a doposiaľ nebola zrealizovaná. 

5. Pani Porubská a poukázala na prerastajúce kríky na ulici Tematínská, ktoré veľmi 
prerastajú na komunikáciu. 

-odpovedá Ing. Lackovič TSM- o tomto probléme vedia a kríky v dostupnom čase budú 
orezané. Taktiež je potrebné požiadať Ing. Paučinovú zo životného prostredia, aby vyzvala 
majiteľa pozemku aby ho udržiaval v upravenom stave. 

6. Pán Mrázik pouk~al na nédostatočné osvetlenie pri Supermarkete Hájovky. Teraz 
v zimnom období je tma už o 17 hodine a na tomto úseku chýba osvetlenie takže je to 
nebezpečné miesto pre chodcov. Riešenie by videl v osadení pouličnej lampy v blízkosti 
supermarketu. 

7. Pán Engler býva na ulici Bilčíka, požaduje pristaviť veľkoobjemové kontajnery v tejto 
lokalite, pretože už je tu obývaných viac RD . 

Odpovedá Ing. Lackovič kontajnery tu budú privezené. 

8. V diskusii občania vzniesli požiadavku na riešenie dopravnej situácie na ulici Čachtická 
smerom do mesta (pri cintoríne) a na ulici športová od štadióna, autá nedodržiavajú 
predpísanú rýchlosť, je potrebné v rámci bezpečnosti túto situáciu čo najskôr vyriešiť. 

Taktiež je potrebné na sídlisku Hájovky vyriešiť obchodnú sieť s potravinami, nakoľko sú 

dlhodobo zatvorené. 

Dňa 22.10.2018 zapísala Mgr. Tatiana Skovajsovi 


