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Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov 

Mestskej časti 4 v Novom Meste nad Váhom dňa 7.5.2019 o 17.00 

 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Jaroslav Košťál 

                                    Tatiana Tinková 

                                    Miroslav Ostrenka 

 

Prítomní zástupcovia mestských organizácii: 

Ing. František Mašlonka – 1.zástupca primátora 

Ing. Anton Veselka – riaditeľ TSM 

p. Kolesík – zástupca MsP 

 

Prítomní občania – 10 občanov mestskej časti – viď prezenčná listina 

Stretnutie otvoril predseda mestskej časti Mgr. Jaroslav Košťál privítaním a predstavením 

zástupcov mesta. Následne bola otvorená rozprava:  

 

1. P. Tobolka sa pýtal a upozorňoval na stav strihania stromov a kosenie trávy vo vnútro bloku 

ulice 1.mája  a úpravu parkoviska na ulici 1. mája. 

 zástupca TSM Ing. Veselka  vysvetlil, akým spôsobom je realizované kosenie    

                 a údržba terénu po minuloročnej oprave tepelného rozvodu realizovanom  MsBP. 

 

2.  P. Oppenbergerová – upozornila na stav verejného osvetlenia na ulici Jesenského – nesvietia 

všetky pouličné svetlá, poškodenie cesty – prepadnutý kanál. 

 Predmetné podnety boli prešetrené poslancom Mgr. Jaroslavom Košťálom dňa 13. 5. 

2019, ktorý fotodokumentáciu prepošle na TSM. 



 

Public 

           - p. Oppenbergerová ďalej upozornila na prechody pre chodcov – možnosť podsvietenia 

a zaznela aj otázka kosenia trávy na cintoríne – na tieto otázky odpovedal zástupca TSM Ing. 

Veselka. 

           - p. Oppenbergerová sa  pýtala zástupcu MsP či je funkčná kamera na kruhovom objazde 

pri GMRŠ .  

Nakoľko táto kamera nebola funkčná – zástupca MSP nevedel odpovedať na predmetnú otázku. 

 

3. P.  Dzurák – sa pýtal na kosenie trávy pri bytovom dome na Čachtickej ulici č. 10 –   smerom do 

Čachtíc. 

 Zástupca TSM  Ing. Veselka odpovedal na predmetnú otázku. 

Ďalšia otázka p. Dzuráka  bola smerovaná na: 

a.) osvetlenie bytového domu – lampy sú zhrdzavené – treba nový náter 

b.) možnosť vybudovania prístupového chodníka k bytovému domu, možnosť vybudovania 

priechodu pre chodcov  pri autobusovej zástavke. 

 Tento podnet  bol osobne preveriť dňa  13. 5. 2019 poslanec Mgr. Jaroslav Košťál spolu 

s p. Dzurákom  a následnú fotodokumentáciu verejného osvetlenia zašle na TSM.                               

Fotodokumentáciu na požiadavku priechodu pre chodcov zaslal poslancovi p. Ostrenkovi ako 

podnet na dopravnú komisiu.  Táto požiadavka bola predostretá p. poslancom Ostrenkom na 

dopravnej komisii,  ktorá zasadala v utorok 14. 5. 2019. 

 Občania bytového domu zašlú žiadosť na výstavbu chodníka na komisiu výstavby, investícii     

a územného rozvoja mesta. 

 

4. P. Petrovič – sa pýtal na cyklotrasy v Novom Meste nad Váhom a okolí Nového Mesta nad 

Váhom 

 Na danú otázku odpovedal zástupca primátora Ing. František Mašlonka. 

 

5. P. Lysák – dal požiadavku na zjednosmernenie premávky na ulici D. Štubňu , prechod pre 

chodcov, žltá čiara pri kaplnke. 
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 Na dané otázky odpovedal p. poslanec Miroslav Ostrenka a následne boli podnety na 

zjednosmernenie ulice D. Štubňu prerokované na dopravnej komisii dňa 14. 5. 2019. 

 Ďalšia otázka smerovala na osvetlenie vo vnútrobloku sídliska pri vchode do ZŠ sv. 

Jozefa a prístavby pri dome smútku. 

Na dané otázky odpovedal zástupca TSM Ing. Veselka. 

 

6.  P. Franický – sa pýtal na výbeh pre psov, zapustené kontajnery , smart city 

 Na dané otázky odpovedal – zástupca primátora Ing. Mašlonka  a zástupca TSM Ing. 

Veselka. 

 

7.  P.  Mego – pochválil TSM za odvedenú prácu, požiadal MsP aby dôsledne pokutovala vodičov, 

ktorí nerešpektujú dopravné značenie.  

 Upozornil na prepadnutý chodník pri bytovom vchode na ulici J. Weisseho,  

 požiadal o zabezpečenie asfaltu na prístupovú cestu do dvora.  

             Danú situáciu preveria TSM. 

 

8.  P. Pardubický – upozornil na stav parkoviska a mestskej zelene vo vnútrobloku ulici M. R. 

Štefánika. 

 Danú problematiku  osobne  preveril 1. zástupca primátora Ing. Mašlonka.  

 

9. P. Halák – upozornil ma premiestnené kontajnery na križovatke pri cintoríne. 

 Preverenie osadenia týchto kontajnerov prisľúbil zástupca TSM Ing. Veselka  

  Podnet na premiestnenie bol podaný 9. 5. 2019 poslancom Mgr. Jaroslavom 

Košťálom na komisiu životného prostredia. 

P. Halák ďalej upozornil na: 

 možnosť vodorovného značenia pri trhovisku,  
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 pretáčenie dopravnej značky pri Vinárni pri kostole – tieto podnety  bude riešiť 

dopravná komisia na svojom zasadnutí dňa 14. 5. 2019  za účasti p. poslanca Miroslava 

Ostrenku . 

 ďalší podnet bol na TSM – cintorínové brány – v oporných stĺpoch vypadávajú tehly – 

možnosť zranenia občanov. 

Na dané otázky reflektoval  zástupca TSM – Ing. Veselka. 

 

10. P. Malo – podal podnety  k nasledujúcim témam: 

 prečo nie sú spravené chodníky na ulici M. R. Štefánika  813,  

 či sa neuvažuje o rekonštrukcii kanalizácie, 

 taktiež upozornil na vykladanie odpadov do smetných kontajnerov občanov mimo 

Nového Mesta nad Váhom. 

Odpovedal zástupca TSM Ing. Veselka. 

 Ďalšia otázka bola smerovaná na budovanie cyklotrás. 

 Odpovedal 1. zástupca primátora Ing. František Mašlonka. 

 

 

O 19.00 predseda mestskej časti Mgr. Jaroslav Košťál poďakoval prítomným za účasť a podnety a 

stretnutie uzavrel. 

                                                                      

                                                                                                    zapísal: Mgr. Jaroslav Košťál 

 

V Novom Meste nad Váhom,  

dňa: 15. 5. 2019 


