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Prítomní poslanci: 

 

MUDr. Matej Bielik 
Viera Nemšáková 
Ing. Mário Vyzváry 

 

Prítomní zástupcovia mesta a mestských organizácií: 

 

Ing. František Mašlonka - 1.zástupca primátora 
Ing. Ladislav Lackovič - zástupca riaditeľa TSM 
Milan Kubák - zástupca náčelníka MsP 
Ing. Rastislav Petkanič - vedúci odboru výstavby a rozvoja mesta 

 

Prítomní občania: 32 občanov - podľa prezenčnej listiny 

 

Stretnutie o 17.hod. otvoril predseda výboru mestskej časti p. Vyzváry 
informovaním občanov o aktivitách realizovaných v poslednom roku 
a pripomienkach z predchádzajúceho stretnutia: 

- Bankomat je stále v riešení, možné umiestnenie na Hájovkárovi, ale treba aby 
bol pod dohľadom kamery. 

- Priestory supermarketu obsadil nový nájomca - potravinový reťazec Koruna. 

- Vyasfaltovanie komunikácie a parkovísk na ul. Považskej. 

- Osadené nové hracie prvky vo vnútrobloku Hájoviek. 

- Natiahnutá optika - treba ešte doprepájať (Telekom k bytovým domom aj k 
rodinným domom, Orange len k bytovým domom). Predpokladaný termín 
dokončenia do konca roka. 

- Zmena kolmého parkovania na šikmé na parkovisku pri ZŠ sa zatiaľ nepodarila 
zrealizovať. 

Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov 

 

Mestskej časti 2 v Novom Meste nad Váhom, 

dňa 25.11.2019 o 17:00 hod. 

____________________________________________ 
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- Zle vyspádovaný chodník na ul. Tematínska. - P. Lackovič reagoval, že 
výstavbu mohla realizovať dodávateľská firma a tam je 6 ročná záručná doba. 
TSM preveria zhotoviteľa, stav a prípadnú reklamáciu. 

- Čistota okolo kontajnerových státí podľa občanov stále nedostatočná.  
P. Lackovič informoval o práci TSM v tejto oblasti a poukázal na pokračujúcu 
nedisciplinovanosť občanov. 

- Polopodzemné kontajnery sa začínajú budovať na Zelenej vode a budúci rok je 
naplánovaných 15 kontajnerov v mestskej časti 3. 

- Na rekonštrukciu parkoviska pri stanici je vyčlenených v budúcoročnom rozpočte 
300 tisíc eur, realizácia závisí od rokovaní a podpísania zmluvy so ŽSR. 

 

Ďalej informoval o plánovaných investíciách na rok 2020: 

- Fontána vo vnútrobloku Hájoviek. - jedinú pripomienku k tejto investícii vzniesol 
p. Gračko, podľa ktorého treba radšej rekonštruovať cesty a chodníky. 

 

Pripomienky od občanov: 

 

1. P. Kucek žiadal o doasfaltovanie ul. Tematínskej po ul. Viktora Bilčíka (doteraz 
je stále len vysypaná štrkom). P. Vyzváry reagoval, že toto by sa mohlo vyriešiť 
v rámci prepojenia ul. Tematínska a Čachtická. P. Petkanič dal podrobné 
informácie k plánovanej prejazdovej komunikácii. P. Macúch podporil požiadavku 
na úpravu komunikácie a rovnako aj plánované vybudovanie fontány - vhodný 
prvok pre ochladzovanie v letných mesiacoch. 

2. P. Ondrejovič - vo vnútrobloku medzi Považskou a Tematínskou ul. aj na iných 
miestach stávajú autá na tráve. - P. Kubák odpovedal, že príslušníci MsP chodia 
autá kontrolovať a prisľúbil, že to znovu preveria. 

3. P. Ondrejovič sa tiež pýtal na plánovanú skládku nebezpečného odpadu na ul. 
Banskej. - P. Petkanič ubezpečil občanov, že v areáli Agronovazu má byť len 
medziskládka, na ktorej sa sústreďuje odpad, ktorý sa ďalej priebežne odváža a 
likviduje podľa platnej legislatívy. - P. Mašlonka dodal, že je to odpad, ktorý bežne 
firmy produkujú a v zmysle legistatívy s ním majú ďalej nakladať - kontroluje to 
odbor životného prostredia. 

4. P. Maťová žiadala, či by sa mohli častejšie vyprázdňovať kontajnery na použité 
oblečenie a textil, prípadne pridať ďalšie kontajnery, lebo bývajú často preplnené. 
- P. Nemšáková komunikovala so spoločnosťou, ktorá sa stará o tieto kontajnery, 
ale momentálne nemajú kapacity ďalšie poskytnúť. - P. Mašlonka potvrdil tento 
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postoj, ale problém vidí aj v tom, že do kontajnerov sa vyhadzuje aj odpad, ktorý 
tam nepatrí. 

5. P. Maráz sa sťažoval na prácu zamestnancov TSM, ktorí odkopali stĺp 
verejného osvetlenia pri Považskej 6 a jazdili pri tom multikárou cez trávnatú 
plochu, ktorú tým poškodili. Ďalej sa pýtal, prečo sa lampa nepremiestnila pri 
rekonštrukcii chodníka. - P. Lackovič požiadal o zaslanie fotodokumentácie k 
predmetnej veci s tým, že si ju preverí. - P. Kadlečík sa pripojil so žiadosťou o 
vysadenie ďalšej zelene v tejto lokalite. 

6. P. Maráz pripomenul, že parkovisko pri Považskej 6 nie je stále označené. A 
tiež apeloval na vyznačenie žltej čiary na komunikácii pri kontajnerovom státí. -  
P. Vyzváry odpovedal, že je v pláne obnoviť a vyznačiť tieto parkovacie miesta a 
rieši sa to v spolupráci s TSM. 

7. P. Janegová prosí o rekonštrukciu chodníka pred bytovými domami na 
Tematínskej 12-15. Tiež nevidí zmysel vo fontáne - je tu už aj tak dosť hluku a 
tiež považuje za zlé umiestnenie nového detského ihriska - malo byť radšej pod 
stromami. Žiada o odstránenie veľkej oválnej húpačky, ktorú používajú aj väčšie 
deti a ktorá ruší starších ľudí. Takisto kritizuje umiestnenie odpadkových košov v 
blízkosti lavičiek. 

8. P. Mičuda žiadal o zakreslenie žltej čiary za garážami na Považskej ul., lebo 
keď tam parkujú autá, nedá sa vojsť ani vyjsť autom z garáží. Tiež vidí ako zlé 
umiestnenie trampolíny na ihrisku vo vnútrobloku Hájoviek, ktorá ruší ľudí a 
rovnako rušia aj posilňovacie prvky. - P. Kubák sa vyjadril k výjazdu z garáží - 
príslušníci MsP riešili takéto podnety opakovane, ale vždy sa s autom podarilo 
vyjsť z garáže. Žltá čiara by tam nič nevyriešila, lebo by ju hlavne v zime nebolo 
vidieť. Keď už by to bolo také akútne, tak by radšej odporúčal značku zákaz 
státia. 

9. P. Sabová mala požiadavku, či by sa dal doplniť jeden kontajner na komunálny 
odpad na ul. Tematínskej vzadu pri otoči, lebo súčasné kontajnery sú 
nedostatočné. 

10. P. Paulínová žiadala doplnenie osvetlenia na workoutové ihrisko pri ZŠ 
Tematínska. - P. Bielik už žiadal v minulosti na školskej komisii, ale nestretol sa s 
pozitívnym ohlasom. - P. Paulínová tiež poukázala na parkovanie áut mimo 
vyznačených parkovacích miest a tým bránia vjazdu a výjazdu ostatných áut 
z parkoviska. - Takisto zlá viditeľnosť pri výjazde z parkoviska na ul. Tematínska, 
doporučila osadenie zrkadla alebo iné riešenie. 

11. P. Kadlečík sa sťažoval na parkovanie pri Považskej 6 a tiež rýchle prejazdy 
áut po chodníku až ku kontajnerovému státiu na Považskej 6, 8. Navrhuje prejazd 
na ďalšie parkovisko pri kontajnerovom státí pri Považskej 4, 5. Pri Považskej 5 
sa bežne parkuje na tráve. - P. Maráz dosvedčil, že nedávno mala problém prejsť 
sanitka okolo Považskej 4, lebo je tam aj vysoký obrubník. - P. Kubák potvrdil, že 
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táto lokalita je kvôli nesprávnemu parkovaniu problémová pre prejazd vozidiel 
záchranného systému. Tento problém je hlavne od uvoľnenia možnosti 
parkovania po odstránení žltých čiar, ktoré tam predtým boli - navrhuje znovu 
zakresliť. 

12. P. Janegová sa pýtala, či by sa nedali použiť demontovateľné tyče pre prejazd 
sanitiek od ul. Škultétyho. - P. Kubák potvrdil, že by to bolo riešenie, treba to 
posunúť na dopravnú komisiu. 

13. P. Ondrejovič sa pýtal, či sa nedá odpratať auto (strieborný fiat) bez EČV 
stojace pri garážovom dome na ul. Považskej. - P. Kubák reagoval, že auto po 30 
dňoch od odhlásenia nesmie stáť na verejnej komunikácii ale na súkromnom 
pozemku - situáciu preverí MsP. 

14. P. Plesníková sa pýtala na rekonštrukciu povrchu vozovky na ul. Tematínskej 
a či by sa nedali odstrániť aspoň náletové dreviny, ktoré pri raste poškodzujú 
vozovku. - P. Vyzváry reagoval, že tento problém riešil na komisii životného 
prostredia s tým, že tieto dreviny sa budú odstraňovať postupne. 

15. P. Lackovičová bola šokovaná z orezávania stromov na Hájovkách - brezy, 
ktoré boli zdravé, prečo sa orezávajú takým drastickým štýlom. - P. Lackovič 
povedal, že pracujú na základe odporúčaní odborníka. - P. Macúch doplnil, že 
kvôli zmene klímy trpia brezy chorobami a pri náhradnej výsadbe sa už 
nevysádzajú. 

16. P. Malovec sa pýtal, či by sa dala zdvojnásobiť frekvencia odvozu 
komunálneho odpadu z vnútrobloku Hájoviek. - P. Lackovič odpovedal, že sa 
snažia a kapacitne robia, čo môžu. 

17. Chodník na konci Tematínskej ul. prerastajú dreviny zo súkromných 
pozemkov a chýba doasfaltovanie chodníka k novým obrubníkom. - P. Lackovič 
odpovedal, že dreviny vyrastajú zo súkromných pozemkov a obrubník TSM 
nerobili. 

18. P. Macúch dal podnet na odstránenie betónového obrubníka pri polyfunkčnom 
dome Hájovkár, ktorý blokuje jedno parkovacie miesto. A dobudúcna navrhol 
preasfaltovať 70m úsek komunikácie medzi garážami, ktorý je príjazdový pre 216 
bytov na Považskej 1 - 6. Tiež vyjadril potrebu nového povrchu (nie len oprava) 
ul. Tematínskej a spevniť povrch (vydláždiť alebo vybetónovať) medzi 
parkoviskami na ul. Považskej. 

19. P. Nemšáková dala pripomienku od občanov, že kontajnerové státie pri 
Považskej 4 a 5 je kapacitne nedostatočné. - P. Lackovič zareagoval, že treba 
dať požiadavku na TSM - p. Lacko. 

20. P. Sláviková poďakovala všetkým, ktorí robia pre Hájovky, lebo sa toho 
urobilo dosť, ale vždy, keď sa niečo robí, zostáva to pri Považskej 6 a 8. Pripojila 
sa k potrebe dokreslenia žltých čiar v tejto lokalite, lebo sa tam nedostanú zložky 



- 5 - 
 

záchranného systému. - P. Kubák reagoval, že je odporca žltých čiar, lebo keď 
nasneží, ich nie je vidieť. Avšak pri vstupoch do jednotlivých častí sídliska sú 
opodstatnené. - P. Sláviková ešte vyjadrila pozitívnu odozvu na zrekonštruované 
detské ihrisko a rovnako aj k plánovanej fontáne. 

21. P. Mičuda dal návrh na možnosť prístupu autám záchrannej a pohrebnej 
služby k bytovým domom na Tematínskej 18 - 22, ktoré ako jediné nemajú takúto 
možnosť - zavadzajú tam zaparkované autá. A zavadzia tam aj strom, ktorý je 
v chodníku. 

22. P. Selecká mala návrh k parkovaniu pri Považskej 8 - 10 - keby sa posunuli 
kontajnery bližšie k plynovej kotolni, vznikol by priestor na parkovanie pre ďalšie 3 
autá. 

23. P. Trenčanský sa pýtal na kritériá na umiestnenie kolotočov na konci ul. 
Bernolákovej (na trávnatej ploche na kopci pri parku). - P. Mašlonka odpovedal, 
že je možnosť povoliť menej atrakcií, ale je to raz do roka a ľudia si žiadajú viac 
aktrakcií. 

24. P. Jankovič sa pýtal na možnosť osvetlenia vnútrobloku na Tematínskej 6 - 8. 

25. P. Sláviková sa pýtala na parkovisko pri železničnej stanici a prestavbu 
autobusovej stanice. - P. Macúch odpovedal, že bola vypracovaná projektová 
dokumentácia na novú autobusovú stanicu už pri budovaní Lidla, ale podmienkou 
vybudovania je vykúpenie pozemkov od ŽSR. - P. Petkanič informoval o 
aktuálnom stave, kedy ŽSR pozemok nechcú predať, len prenajať. - P. Mašlonka 
potvrdil, že je problém zo strany ŽSR dohodnúť sa na odkúpení, naviac majú 
podmienku, aby to bolo klasické parkovisko (nie odstavná plocha). 

26. P. Jankovič poďakoval TSM za výzdobu vianočného stromčeka vo 
vnútrobloku Hájoviek - poteší asi hlavne deti. - P. Mašlonka vidí potrebu 
pozitívneho pohľadu na veci, informoval napríklad o pláne navýšenia prostriedkov 
do participatívneho komunitného rozpočtu, kde môžu občania žiadať finančné 
prostriedky na svoje aktivity. - P. Kadlečík vidí však problém v tom, ako 
presvedčiť ľudí, aby sa zapojili do podobných aktivít, nakoľko aj keď sa niečo 
spraví, potom to niekto zničí. 

 

P. Vyzváry poďakoval prítomným za účasť a podnety a o 18:50 hod. ukončil 
stretnutie. 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 25.11.2019 

 

 

Zapísal: MUDr. Matej Bielik     Schválil: Ing. Mário Vyzváry 


