Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov
Mestskej časti 3 v Novom Meste nad Váhom dňa 6.5.2019 o 17:30 hod

Prítomní poslanci:

Prítomní zástupcovia mestských organizácií:

Hosť:

Prítomní občania:

Ing. Iveta Antalová
Martin Kolesár
Mgr. Peter Bača
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
BC. Miroslav Vidlička

Ing. František Mašlonka – 1.zástupca primátora
Ing. Ladislav Lackovič – TSM
Milan Kubák – Mestská polícia
Jozef Juriga – odbor výstavby
Daniel Kopunec – poslanec MsZ

27 občanov MČ – viď prezenčná listina

Stretnutie otvorila predsedkyňa mestskej časti Ing. Iveta Antalová privítaním a predstavením
prítomných poslancov a zástupcov mesta. V krátkosti prezentovala zámery mesta týkajúce sa
mestskej časti, plánované zmeny týkajúce sa najmä výstavby a rozvoja v MČ3.
Následne otvorila rozpravu:
1, Občan č. 1 p. Juraj Mikuška sa pýtal, či je rozhodnutie o plánovanej výstavbe fontány vo
vnútrobloku pri Kruhovke definitívne.
 ako domovník 43 bytov prehlásil, že fontána nie je dobrým riešením a navrhuje ju zasypať a
zatrávniť alebo vybudovať parkovacie miesta
P. Juriga objasnil zámer revitalizácie vnútrobloku, kde má byť nová výsadba zelene a o.i
umiestnený vodný prvok, nie fontána v pravom slova zmysle
 poslanec Bača poukázal na tvorbu nových parkovacích miest na ulici SNP
 Občan č. 1 stál za svojim tvrdením, že fontána nie je dobré riešenie a mali by tam byť
parkovacie miesta, lebo ich nedostatok je problémom a tento problém bude len narastať
 Občan č. 1 pripomienkoval aj to, že tráva v danej oblasti nie je kosená
 zástupca TSM Lackovič poukázal na problematickosť počasia, ktoré kosenie
odďaľovalo a prisľúbil, že sa v tejto oblasti bude kosiť ešte tento týždeň
2, Občan č. 2 p. Pilát poukázal na prirodzenú cestičku pre chodcov, medzi Stromovou ulicou a
Športovou ulicou v športovom areáli, ktorú svojpomocne spevnili, pretože je pomerne často
využívaná najmä deťmi a športovcami. Radi by v súčinnosti s mestom pokračovali v úprave tohoto
chodníka.



Poslankyňa p. Hejbalová vyjadrila svoj nesúhlas s úpravou cestičky na chodník, s tým že
športový areál neslúži na prechádzanie a mal by byť zatvorený
3, Občan č. 3 požadoval sledovanie zákazu vodenia psov do športového areálu
 zástupca MSP p.Kubák poukázal na vyššiu frekvenciu kontrol v poslednej dobe a aj vyvedenie
dôsledkov vo forme sankcií
4, Občan č. 3 pripomienkoval dopravu obmedzujúce umiestnenie kontajnerov (najmä kontajneru na
obnosené šatstvo) v zákrute obojstrannej komunikácie z ulice Javorinskej, ustiacej do ulice Športovej.
V kombinácii s nesprávnym parkovaním sa táto cesta stáva neprehľadnou a prichodnou len v jednom
smere.
5, Občan č. 4 žiadal umiestnenie dopravného zrkadla na križovatke ulice Lesníckej ústiacej do ulice
Športovej (obdobným spôsobom ako na ulici Sasinkovej)
 Občan č. 5 vyjadril svoju nespokojnosť s autami parkujúcimi v blízkosti tejto križovatky
 poslankyňa p.Antalová prisľúbila predloženie problému na dopravnú komisiu
6, Občan č. 5 p. Javorský pripomienkoval zametanie lístia v bazéne vo vnútrobloku pri Kruhovke, že je
všetko zametané do rohu bazéna a prvý vietor to opäť rozfúka. Vyjadril potrebu odvozu zameteného.
 podporil myšlienku parkoviska vo vnútrobloku
 pripomienkoval nebezpečenstvo padania konárov topoľov v sídlisku
 pripomienkoval aj upchatú dažďovú pusť, z ktorej vyteká voda
 zástupca TSM Lackovič informoval, že TSM tento problém pravidelne odstraňuje,
avšak vpuste sú často upchávané stavebnými hmotami a odpadom zo zatepľovania
7, Občan č. 6 Pán Stieranka pripomienkoval konštatne plné kontajnery na separovaný odpad (
papier, plasty) na ulici Jánošíkovej (pri bývalom Pekose)
 upozornil na svoje podozrenie, že podnik tam vysýpa svoje smeti
 zástupca TSM Lackovič upozornil na to, že by si podnik mal zabezpečovať odvoz
samostatne a prisľúbil preverenie zmluvy s podnikom
navrhoval pridať nový kontajner
8, Pani Kašparová a pán Šuchta by radi spolu so susedmi zo “šesťbytoviek” na J.Kréna založili
komunitné kompostovisko (jedná sa o pozemky mesta, no občania by sa oň chceli starať) a čo je
možné urobiť pre získanie/zrealizovanie komposteru/kompostoviska.
 prísediaci poslanec, predseda komisie ŽP Kopunec prisľúbil prerokovanie problematiky na
zasadnutí komisie
 Občan č.8 upozorňoval na možný problém zápachu kompostu ak by bol umiestnený pod
oknami
 Občan č.7 upozornil, že nejde o riešenie plošné ale na báze dobrovoľnosti
9, Občan č. 9 pripomienkoval, že niektorí občania nevyvážajú odpad na zberný dvor ale vytváraju
“divoké skládky” v kontajnerových stojiskách i inde a bolo by vhodné viac komunikovať povinnosť
odvozu nadrozmerného odpadu na zberný dvor pre občanov  zástupca MSPp. Kubák upozornil, že tento problém už v minulosti efektívne riešili fotopasce,
avšak nový zákon o ochrane osobných údajov komplikuje toto riešenie. MSP chce napriek
legislatívnym komplikáciám pokračovať v eliminácií tohoto problému fotopascami
10, Občan č. 10 pripomienkoval, že by bolo vhodné dať fotopasce aj na jednosmerky, napríklad pri
štadióne
11, Občan č. 11 sa pýtal na riešenie zlého stavu pozemkov v blízkosti zimného štadiónu
 zástupca TSM p.Lackovič odpovedal, že to bude riešené výstavbou tenisových kurtov p.
Kriška
12, Občan č. 12 vyjadril uznanie TSM, poukázal na dobre organizované prevedenie aprílového odvozu
bioodpadu pri rodinných domoch a pochválil TSM
 pripomienkoval aj neprehľadnosť prechodu pri odbočovaní z Kollárovej ulice na Weisseho a
požadoval umiestnenie značky upozorňujúcej na prechod pre chodcov
 pripomienkoval aj nízko umiestnené (“spadnuté”) dopravné značky na stĺpe verejného
osvetlenia na križovatke Kollárova - Weisseho



pripomienkoval problém parkovania vozidiel na zámkovej dlažbe pri SOŠ a tým jej
poškodzovanie
13, Pani Kašparová navrhla hustejšiu výsadbu (napríklad z prebytočnosti drevín z TSM) na Kollárovej
ulici - pri bytovkách z vonkajšej strany od Plešivca, SOŠ a ulice J. Kréna. Najmä z dôvodu eliminácie
hluku.
Navrhla prinesenie mapy Nového Mesta nad Váhom na najbližšie stretnutie MČ 3, pre jednoduchšie
popísanie jednotlivých problematických oblastí
14, Pán. Kabát pripomienkoval, že lipy na cintoríne poškodzujú hroby a hrozí pád konárov
 zástupca TSM p.Lackovič vysvetlil, že vzrast stromov presahuje kompetenciu a možnosti TSM
a je potrebné najať odbornú firmu
 Poslankyňa Hejbalová vysvetlila, že problém bol riešený v minulosti, stromy sú preverené
komisiou životného prostredia a sú zdravé, takže sa nemôžu vyrúbať. Treba to opäť dať do
komisie, tá by mala navrhnúť ich väčšie orezanie konárov."
 zástupca TSM p.Lackovič informoval taktiež o tom, že tento problém musí byť v prvom rade
predložený na komisii životného prostredia - problém revitalizácie zelene na cintoríne
považuje tiež za akútny
15, Občan č. 15
 pripomienkoval aj to, že pri sto-bytovke sú len 4 kontajnery a to je pre také množstvo bytov
nedostatočné
 zástupca TSM Lackovič objasnil, že existuje norma na to, aký počet zberných nádob
má byť na počet obyvateľov, v prípade potreby je potrebné podať žiadosť písomne a
TSM sa tým bude zaoberať bližšie a posúdi stav
Občan č. 15 sa domnieval, že zamestnanec TSM mohol spôsobiť pri výkone svojej práce škodu
na oplotení kontajnerového stojiska
 zástupca TSM Lackovič vysvetlil, že je v takýchto prípadoch potrebné nahlásiť takúto
udalosť na infolinke. V preukázaných prípadoch samozrejme TSM vyvedie dôsledky.
 Občan č. 15 pripomienkoval prepadnutý chodník v blízkosti sto-bytovky
16, Občan č. 16 pripomienkoval veľké množstvo psov v sto-bytovke a podozrenie, že tieto nie sú
riadne prihlásené
 zástupca MP p. Kubák informoval o nadštandardných a častých kontrolách v tomto dome.
P. Eva Gregušová navrhla zverejniť zoznam majiteľov registrovaných psov (s odvolaním sa na
prax v iných obciach)
 prísediaci poslanec Kopunec poukázal na legislatívny problém, kvôli ochrane
osobných údajov, avšak je možné zverejniť zoznam psov prislúchajúcich k
jednotlivým adresám a bytom
17, Občan č. 17 pripomienkoval rýchlu jazdu pri ulici Kuzmányho a navrhoval pridanie prechodu pre
chodcov na ulici Jánošíkovej (medzi Kuzmányho a Geposom), poslanec Bača navrhol občanovi č. 17,
predložiť túto problematiku priamo na komisii dopravy.

O 19:30 predsedkyňa mestskej časti Ing. Iveta Antalová poďakovala prítomným za účasť a podnety a
stretnutie uzavrela.

Zapisovateľ: Bc. Miroslav Vidlička
Schválila: Ing. Iveta Antalová

V Novom Meste nad Váhom, 6.5.2019

