Zápisnica č. 1/2019
Zo stretnutia Mestskej časti 1 (Samoty)

Dátum, čas, miesto:

13.5.2019 o 18:00, 3.ZŠ na ul. Kpt. Nálepku

Prítomní poslanci mesta:

Ing. František Mašlonka
MUDr. Marián Mora
Ing. Viera Vienerová
Ing. Tomáš Urminský

Prítomní zástupcovia
mestských organiácií:

TSM, MsBP, MsP

Prítomní občania:

podľa prezenčnej listiny

Stretnutie otvorila Ing. Vienerová, ktorá privítala všetkých prítomných a predstavila zástupcov
mesta. Následne otvorila diskusiu.
Bod č.1 výstavba za a v okolí OD Billa
Ing. Mašlonka informoval o návrhu projektu výstavby zóny Trinitis za OD Billa, s tromi 8poschodovými bytovkami a ôsmimi rodinnými domami. Zároveň informoval o aktuálnom územnom
pláne v tejto lokalite.
Ing. Arch. Serdahelyová podala doplňujúce informácie o projekte a zároveň informovala že návrh
projektu je v súlade splatným regulatívom.
Otázka p. Topolčány – ako bude pri projekte riešená doprava?
p. Polonský sa spýtal na napojenie projektu na Vysokú ulicu.
MUDr. Mora informoval o prejednaní projektu na zasadnutí mestského zastupiteľstva z ktorého vyšla
požidavka na zníženie počtu podlaží na 6. Pozemky susediace s Vysokou ulicou sú súkromné,
prípadné napojenie projektu na Vysokú ulicu by si investor musel riešiť s vlastníkmi pozemkov.
p. Tupý sa spýtal či je predstavená štúdia oficiálna a či mesto súhlasilo s odpredajom garáži za
budovou polikliniky.
Ing. Mašlonka odpovedal že projekt dopravy je aktuálne stále otvorený. V prípade garáži je možnosť
zámeny pozemkov.

Ing. Urminský informoval o prejednávaní projektu Trinitis na zasadnutí stavebnej komisie. Potvrdil že
riešenie dopravného napojenia projektu Trinitis je stále otvorené. Zároveň informoval o požiadavke
aby investor predložil návrh aj iného dopravného napojenia ako je použitie terajšej cesty pred 3.ZŠ.
p. Sásová – poukázala na možné zvýšenie hluku v 3.ZŠ pri náraste dopravy v súvislosti s projektom
Trinitis.
p. Topolčány – pripomienka k vizualizácií a požiadavka aby vizualizácia zobrazovala osadenie
projektu do terajšieho prostredia.
Ing. Mašlonka – projekt je ukázaný tak ako bol predstavený investorom a zverejnený.
MUDr. Mora – podotkol možnosť pre každého občana zúčastniť sa zasadnutia stavebnej komisie
a predniesť tam pripomienky. Nové mestské zastupiteľstvo schválilo že zasadnia všetkých komisií sú
verejné.
p. Petrovský – TV Pohoda nedostatočne informuje o výstavbách v meste a vysiela málo informácií
k novým projektom.
MUDr. Mora – informácie sú dostupné na úradných tabuliach, na internete a taktiež na žiadosť
dostupné z MsÚ.
p. Polonský – spýtal sa na výstavbu na kopci nad plánovaným projektom Trinitis. Podotkol že
projekty je potrebné riešiť koncepčne a v spoločnom súlade.
Ing. arch. Serdahelyová – k projektu výstavby na kopci bol predložený projekt, ku ktorému bolo
požiadané o doplnenie informácií a aktualizáciu projektu. Odpoveď investora neprišla.
Ing. Vienerová sa spýtala či sú ďalšie otázky k bodu č.1 a požiadala Ing. Urminského o otvorenie
diskusie k ďalšiemu bodu programu.

Bod č.2 – Prevádzka Klubu za Rampami – Piešťanská ulica
Ing. Urminský - informoval o požiadavke zástupcov Klubu za Rampami prednesenej na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Požiadavka je zmeniť zatvárací čas klubu z aktuálneho 3:00 na 6:00.
Zároveň informoval že v tejto veci nepadlo zatiaľ žiadne rozhodnutie a že požiadavka bude
v najbližšom období prediskutovávaná. Požiadal prítomých aby vyjadrili svoj názor ako obyvateľov
dotknutej mestskej časti.
MUDr. Mora – podal doplňujúce informácie k žiadosti, ktorá bola zástupcami klubu 2x zaslaná na
MsÚ a 2x zamietnutá.
p. Evinec – podotkol že hlavný problém je neporiadok na uliciach a jeho následné riešenie.
p. Velecký – poukázal na poprevracané smetné koše, poškodené dopravné značky, posprejovaný
podchod a nefunkčné kamery na Piešťanskej ulici.
MUDr. Mora – informoval že kamerový systém je opravený a bude sa ďalej rozširovať.
Ing. Ovšák – informoval že MsP nemá informácie o problémoch na Piešťanskej ulici spojenej
s odchodmi návštevníkov z Klubu za Rampami. Informácie má iba z ručnej autoumyvárky Penový Raj.
sl. Tupá – podotkla že väčšina ľudí sa do klubu chodí zabávať a nie robiť neporiadok. Podotkla že
zábava v klube začína zvyčajne po polnoci.

p. Sásová – na Dibrovovej ulici býva hluk. Nestotožňuje sa s možným predĺžením otváracích hodín
klubu.
MUDr. Mora – podotkol že otváracie hodiny sú v súlade s platným VZN.
p. Veselý – ak chce niekto robiť hluk a neporiadok, tak to bude robiť bez ohľadu na to aké bude mať
klub otváracie hodiny.
p. Evincová – treba riešiť hlavne verejný poriadok, nielen na Piešťanskej ulici ale v celom meste.
Ing. Ovšák – MsP má podanú žiadosť na rozšírenie kamerového systému v rámci projektu Pouličná
kriminalita, ktorá zahŕňa rozšírenie systému o 20 nových kamier.
MUDr. Mora – diskusia je otvorená nakoľko poslanci potrebujú mať vyjadrenie z mestskej časti
a poznať stanovisko občanov k zmene otváracích hodín.
pripomienka od občana – problém je celkovo s hlukom, hlavne zo Zelenej vody počas noci. MsP
nerieši sťažnosti na vysoký hluk zo Zelenej vody.
Ing. Urminský – informoval o schválenom VZN ktoré určuje kedy sa na Zelenej vode môžu konať
podujatia. Požiadal Ing. Ovšáka o vyjadrenie k pripomienke o neriešení sťažností na hluk zo Zelenej
vody.
Ing. Ovšák – MsP nemá pravomoc riešiť hlučnosť na Zelenej vode, je potrebné sa obrátiť na Úrad
verejného zdravotníctva.

Bod č.3 – Rôzne
Otázka od občana – podchod je slabo osvetlený, kedy bude toto osvetlenie riadne funkčné?
MUDr. Mora – stav svetlenia je potrebné preveriť. Najväčší problém predstavujú kontakty medzi
cyklistami a chodcami. Bolo by vhodné osadiť pred vchodom do podchodu značku prikazujúcu
cyklistom zosadnúť z bicykla.
Pripomienka od občana – hodiny na námestí nefungujú správne, bolo by vhodné ich opravenie.
Ing. Veselka – hodiny na námestí boli opravované externou firmou, nakoľko opäť nefungujú, oprava
bola reklamovaná a faktúra za opravu neuhradená.
p. Eriksson – Železničná ulica – poukázala na problém veľkého neporiadku po ľudoch navštevujúcich
pohostinstvá na stanici a močenie na ulici. Malo by byť preverené či majú všetky pohostinstvá
dostupné WC. Poukázala na neporiadok a nevhodné správanie sa zahraničných pracovníkov na ulici.
Taktiež poukázala na množstvo nových herní na a v okolí stanice, ktoré nahradili pôvodné rôzne
prevádzky.
Pripomienka od občana – bolo poukázané na dlhodobé chýbajúce prepojenie ulíc Stredná-Slnečná.
Okrem iného toto chýbajúce prepojenie spôsobuje komplikácie pri zásahu záchranných zložiek.
Pripomienka od občana – Tichá ulica je poškodená od stavebnej firmy vykonávajúcej rekonštrukciu
na súkromnom pozemku. Neporiadok z ulice sa prenáša aj na ulicu Vinohradnícku. Bolo by vhodné
aby spomínaná stavebná firma vykonala na ulici nápravu.
p. Velecký – poukázal na problém kontajnerového státia na Piešťanskej ulici, kedy veľa objemného
odpadu, vrátane nábytku, končí pri týchto smetných kontajneroch.

Ing. Ovšák – podotkol že vynášanie nepovoleného odpadu ku kontajnerom je potrebné hlásiť MsP
a aj štátnej polícií, ktorá má väčšie kompetencie ako MsP.
p. Evincová – pripomienkovala kontajnery na cintoríne, kde nie je zavedený separovaný zber odpadu.
Ing. Veselka – odpovedal že v minulosti boli na cintoríne umiestnené kontajnery na separovaný zber,
avšak pravidelne sa v nich nachádzal zmiešaný odpad.
Otázka od občana – kedy bude prebiehať kosenie v meste?
Ing. Veselka – kosenie začalo 17.4., kosenie jednotlivých častí mesta prebieha postupne.
p. Polonský – ulica Vinohradnícka – pri oprave chodníkov nebola dokončená ulica Vinohradnícka,
chodník je rozbitý, spýtal sa kedy bude dokončenie zrealizované. Taktiež podotkol že ulica
Vinohradnícka nie je na mape a je uvedená ako ulica Vysoká.
p. Topolčány – poukázal na čistenie mesta a problém zaparkovaných áut ktoré bránia čisteniu a je
potrebné ich obchádzať.
p. Antalová – Jarná ulica - poukázala poukázala na stav cesty na ulici, nie je opravená, nachádzajú sa
tam veľké jamy. Dotazovala sa kedy bude oprava zrealizovaná.
p. Pavlovičová – Železničná ulica – na ulici sa nenachádza žiadny smetný kôš. Taktiež poukázala na
vyťaženosť ulice a navrhla aby na ulici pribudlo viac zelene.
p. Jordanov – poukázal na zlý technický stav oplotenia na Čachitckej ulici, ktoré sa nachádza popri
chodníku od bývalého pohostinstva Lesaj až po križovatku pri čerpacej stanici.
Ing. Vienerová – na záver poďakovala všetkým prítomným a ukončila stretnutie.

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš Urminský

