Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov
Mestskej časti 2 v Novom Meste nad Váhom,
dňa 28.5.2019 o 17:00 hod.
____________________________________________

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
Jozef Juriga - zástupca odboru výstavby a rozvoja mesta
Prítomní občania: 15 občanov - podľa prezenčnej listiny
Stretnutie o 17.hod. otvoril predseda výboru mestskej časti p. Vyzváry.
Privítal prítomných a poďakoval za dôveru, ktorú dali poslancom
v komunálnych voľbách.
1. Viacero občanov zaujímalo, prečo bol odstránený jediný bankomat na
Hájovkách.
- P. Vyzváry prečítal stanovisko Slovenskej sporiteľne k demontáži
bankomatu z nákupného strediska CBA, ktorý bol podľa ich vyjadrenia
demontovaný z dôvodu nízkej efektivity využívania bankomatu.
- P. Juriga doplnil, že sídlisko Hájovky je jedným z najväčších v meste,
preto by bolo potrebné vytvoriť podmienky na umiestnenie bankomatu
v tejto lokalite. Otázkou je nájdenie vhodného miesta. Preverí možnosť
umiestnenia na budove Hájovkár.
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- P. Bolebruch vyjadril potrebu bankomatu na Hájovkách aj kvôli starým
ľuďom, ktorí by inak museli kvôli každému výberu peňazí chodiť až do
centra mesta.
- P. Kubák deklaroval, že z hľadiska bezpečnosti nebol problém s jeho
pôvodným umiestnením. Pri novom umiestnení je potrebné, aby bol
v dosahu kamerového systému. Na budove ZŠ, Tematínska ul. je
v pláne umiestenie kamery, ktorá by snímala aj priestor pred
obchodným strediskom Hájovkár.
2. P. Mrázik sa sťažoval na nedostatočnú dostupnosť služieb obchodných prevádzok.
- P. Školníková sa pýtala, či by nebolo vhodné postaviť väčšie nákupné
stredisko na Modlenickom poli.
- P. Juriga informoval o plánovenej výstavbe na Modlenickom poli
a najaktuálnejšej výstavbe bytového komplexu NOVA, ktorého súčasťou
majú byť aj obchodné prevádzky.
- P. Bolebruch pripomenul, že pozemok pod nákupným strediskom CBA
dostal pôvodný majiteľ od mesta za korunu, preto by sa mal o tento
priestor adekvátne starať a využívať na účel, na ktorý bol zastavaný.
3. P. Bolebruch vyjadril nespokojnosť s čistotou kontajnerového státia na
Tematínskej ul., zelinou na novovybudovanom parkovisku a tiež
nedostatkom vyhradených parkovacích miest pre invalidov. Na druhej
strane pochválil čistotu detských ihrísk.
- P. Lackovič oponoval, že kontajnerové státia sa čistia, ale problémom je
odpad, ktorý tam nepatrí (WC, vane, umývadlá, nábytok...). Je zriadená
infolinka na TSM, kde sa môžu podobné problémy hlásiť, nie je však
možné udržať celé mesto stále čisté. Vyzval občanov k využívaniu
novozriadenej infolinky.
- P. Školníková potvrdila, že odpad, ktorý do kontajnerov nepatrí tam
naozaj vyhadzujú ľudia, častokrát však v noci, preto je ťažké nahlásiť
konkrétnu osobu.
- P. Kubák reagoval, že situácia sa zlepšuje, lebo pri nahlasovaní
podobných prípadov a aj vďaka fotopasciam (ako príklad uviedol aj
kontajnerové stojisko na Zelenej vode alebo nad Kačabarom) sa
častokrát podarí konkrétny priestupok vyriešiť. Taktiež veľké čierne
skládky sa už podarilo zlikvidovať. Možno by pomohla propagácia
úspešných prípadov prostredníctvom médií.
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- P. Juriga pripomenul aj možnosť využívania zberného dvora
a prebiehajúcu osvetu v tomto smere, ktorá takisto situáciu zlepšuje.
4. P. Bolebruch spomenul problém s odhŕňaním chodníka na Tematínskej
ulici pri novovybudovanom parkovisku. Taktiež poukázal na zlé
položenie dlažby na tomto chodníku, keď zľadovatelý povrch v zime
zvyšuje riziko úrazu. Znova sa vrátil k potrebe čistenia parkoviska od
zeliny a nakreslenia čiar pre parkovanie áut.
- P. Kirka vyjadril aj problém s parkovaním áut pri Považskej 3 až 6, ktoré
blokujú prejazd áut vrátane sanitiek a navrhol vytvorenie nových
parkovacích miest posunutím kontajnerového státia k parkovaciemu
domu a tiež navrhol zjednosmernenie komunikácie.
- P. Mrázik sa spýtal, kde majú parkovať autá.
- P. Kubák odpovedal, že tam, kde je to povolené. Deklaroval, že na
novovybudovanom parkovisku pri ZŠ, Tematínska ul. je miesto vždy, ale
ľudia chcú parkovať vždy priamo pred svojim domom.
- P. Mrázik oponoval, že ľudia potrebujú mať autá pred svojim vchodom,
aby ich mali dostupné, keď ich potrebujú.
- P. Bolebruch povedal, že väčší problém sú dodávky a nákladné autá,
ktoré parkujú na parkoviskách pred bytovými domami, pričom tieto
miesta by mali byť určené pre osobné automobily.
- P. Vyzváry reagoval, že treba využívať všetky dostupné parkoviská, aj
keď nie sú priamo pred bytovým domom.
- P. Kubák vyjadril názor podporený ďaľšími občanmi na vytvorenie
šikmého parkovania.
- P. Vyzváry navrhol posunúť požiadavku na vytvorenie šikmého
parkovania na komisiu dopravy, ktorá sa ňou už v minulosti zaoberala,
ale nepodarilo sa ju zrealizovať.
- P. Bolebruch spomenul aj plánované vytvorenie parkoviska na ul.
Tematínskej zo strany Modlenického poľa, ktoré nebolo zatiaľ
zrealizované.
- P. Juriga doplnil, že väčšinu pozemkov na Modlenickom poli patrí
súkromným investorom, časť vlastní ešte aj mesto, ale vzhľadom k už
terajšiemu preťaženiu ul. Športovej bude pravdepodobne potrebná
stavebná uzávera v tejto lokalite až do dopravného vyriešenia tejto
situácie. Potrebné je vytvoriť prepojenie ul. Tematínskej a Čachtickej,
ktoré by malo byť zrealizované v dohľadnom čase. Iné prepojenie napr.
smerom na ul. Stromovú v súčasnej dobe nie je možné.
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5. P. Trenčanský sa pýtal na možnosť vybudovania polopodzemných
kontajnerov.
- P. Lackovič potvrdil, že mesto má toto v pláne, je to však nákladná
investícia a vyžaduje aj dostatočný priestor pre ich vybudovanie, takže
je otázne, kedy by sa mohli reálne začať budovať.
- P. Vyzváry sa pýtal na možnosť využitia eurofondov či iných dotácii na
vybudovanie polopodzemných kontajnerov.
- P. Juriga odpovedal, že tieto záležitosti má v kompetencii p. Pavlíčková,
avšak podľa jeho informácií je to v našich podmienkach nerentabilné,
hlavne kvôli potrebe prekladania inžinierskych sietí.
- P. Vyzváry sa spýtal, či je toto zohľadňované pri aktuálnych
rekonštrukciách ciest.
- P. Juriga odpovedal, že je snaha o racionálne umiestňovanie
inžinierkych sietí pri prebiehajúcej výstavbe.
6. P. Bolebruch sa spýtal, či je v pláne rekonštrucia povrchu ciest na ul.
M.Chrásteka.
- P. Juriga odpovedal, že mesto má vyčlenený určitý objem prostriedkov
na rekonštrukciu povrchov ciest a priebežne vyhodnocuje, kde je
najväčšia potreba pre takéto zásahy.
- P. Vyzváry potvrdil potrebu rekonštrukcie povrchu ciest na ul.
M.Chrásteka a ul. Tematínskej, ktorú bude opätovne žiadať.
7. P. Bolebruch sa ponosoval na katastrofálny stav parkoviska pri vlakovej
a autobusovej stanici.
- P. Mašlonka potvrdil snahu mesta tento priestor skultivovať, ale je
problém s vlastníkom pozemkov ŽSR. Mesto má v pláne opäť otvoriť
rokovania so ŽSR.
P. Vyzváry poďakoval prítomným za účasť a podnety a o 18.hod. ukončil
stretnutie.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.5.2019

Zapísal: MUDr. Matej Bielik

Schválil: Ing. Mário Vyzváry
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