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Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov 

Mestskej časti 5 v Novom Meste nad Váhom dňa 30.5.2019 o 17.00 

Prítomní poslanci: Bc. Ján Kudlík, Mgr. Tomáš Malec, Ing. Eva Rúžičková, Ing. Alena Čechvalová 

Prítomní zástupcovia mestských organizácii: 

Ing. František Mašlonka - 1.zástupca primátora 

Anton Veselka - riaditeľTSM NMnV 

Marián Ovšák náčelník MsP NMnV 

Prítomní občania - 9 občanov mestskej časti - viď prezenčná listina 

Stretnutie otvoril predseda mestskej časti Bc. Ján Kudlík. Privítaním a predstavením 

zástupcov mesta otvoril diskusiu a vyzval občanov na predloženie svojich podnetov. Následne 

bola otvorená rozprava: 

E .Mandinec - opakovane niekoľko rokov predkladá materiál s obrazovou dokumentáciou, viď 

príloha, vo veci technického stavu, dopadovej plochy lanovej pyramídy-nie kamienky, 

,kontajnerového panelového podkladu, nerovnej zámkovej dlažby a terénnych nerovností na 

chodníku ul.Hollého a detskom ihrisku Hollého. Opakovane žiada mesto a predstaviteľov a 

poslancove riešenie týchto problémov. 

p.Mašlonka, p.Veselka vysvetlil postup a poučil občana aj všetkých prítomných o zriadení fb linky 

TSM a tel.čísla TSM na riešenie a hlásenie drobných aktuálnych stavebných a technických 

problémov. 

p.Kudlík, p.Malec,p.Rúžičková - informovali p.Mandinca o predložení materiálu na odbor 

stavebný a predstaviteľom mesta a TSM už v minulosti .Súhlasili a odporúčajú uskutočniť výmenu 

dopadovej plochy -kamienkov, na pyramídovej lanovej preliezke na ihrisku Hollého. 

p.Kudlík predstavil aktivitu v revitalizácii a získania financií na ihrisku Hollého z grantu Coop 

Jednota. Žiaľ neúspešne. Predstavil možnosť vytvorenia chodníkovej fontány podľa predbežného 

prieskumu u obyvateľov žijúcich v tejto lokalite. Prítomní občania reagovali súhlasne na 

informáciu o využití asfaltovej plochy ihriska na chodníkovú fontánu . Materiál občana bude 

predložení na odbor výstavby NMnV a odbornú komisiu výstavby . 
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p.Gábriš - žiada výmenu dopadovej plochy lanovej pyramídy na ihrisku Hollého-už opakovane, 

za gumennú dopadovú plochu. Podporil vznik chodníkovej fontány na asfaltovej ploche na 

ihrisku Hollého. 

Na ulici Hollého nefunguje mestský rozhlas- žiada o opravu . 

p.Veselka, p.Mašlonka informovali p.Gábriša o snahe čo najskôr vyriešiť tento technický 

problém. 

P.Malec prisľúbil na MsR informovať a žiadať členov MsR vyriešiť problém s nevhodnou 

dopadovou plochou na ihrisku ul„Hollého a možnosťou inštalovania chodníkovej fontány. 

p.Kudlík predloží žiadosť na oddelenie výstavby NMnV a odbornú komisiu výstavby NMnV. 

p.Čechvalová-žiada o opravu zrekonštruovanie parkovacej komunikácie v majetku mesta NMnV 

pri 4 bytovke- kpt.Uhra 9. Kontajnery na ul.Benkovej- riešiť poriadok, možnosť uzavretého 

režimu kontajnerov a ich foto-kamerový dohľad. 

P.Veselka vysvetlil technické možnosti, režim a stratégiu zberu komunálneho odpadu v NMnV. 

Upriamil pozornosť na osobný prístup občanov. Komplexný materiál o kontajneroch a poriadku je 

v riešení TSM a mesta NMnV. 

P.Kňupp -poukázal na zlý stav ,devastáciu cesty a komunikácii na ulici kpt.Uhra, lnoveckej, 

Kmeťovej, Záhradníckej. Výskyt väčšieho množstva dopravných značiek v lokalite. Poďakoval sa 

za prácu TSM vo veci poriadku pri kontajneroch . Navrhol riešiť poriadok a čistotu prítomnosťou 

fotopascí a mestským kamerovým systémom. Navrhol aj zvýšiť benefity a motiváciu mestských 

policajtov pri ich náročnej práci pre mesto NMnV. Podporil umiestnenie verejných AED prístrojov 

v lokalite. 

P Mašlonka ,p.Veselka vysvetlil a prisľúbil riešiť aktuálny stav konkrétnych dotknutých ciest 

predložením na odbornú komisiu výstavby a komisii pozemných komunikácií a dopravy. 

P.Kudlík, P.Malec. p Rúžičková- prisľúbili stretnutie s p.Kňuppom na mieste problému. 

p.Tulisová- žiada o opravu prepadnutej cesty pri dome na ul.Dibrovova 3 . Žiada ,aby sa opravila 

poškodená kovová zábrana na chodníku pri východe zo škôlky na ul .Dibrovovej. Poukázala 

a žiada o zasypanie panelového ihriska v zemi za vchodom na ul Dukelská. 6 a dočistenie plochy 

po detskom ihrisku za vchodom Dukelská 9 - v zemi zostali oporné stojky ihriska. Žiada ,aj 

s pánom Skibickij ,doplniť priestor verejným osvetlením. Informovala sa o parkovaní pred 

ambulanciami na ul. Dibrovovej. Poďakovala sa za riešnie nevhodného stavu dets.ihriska 

v lokalite Dukelská 9 a vytvorenie zelenej plochy. 

P.Veselka- vysvetlil stav a predloženie reklamácie vo veci poškodenej komunikácie na ul. 

Dibrovova. 

P.Kudlík navrhol v priestore ambulancií osadiť infotabulku o možnosti parkovať pri nemocnica rtg 

zubnom. 
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p.Skibickij sa informoval o možnosti starostlivosti o zeleň v lokalite, výsadby. 

P.Mašlonka,p.Veselka informovali o postupe a tel. kontaktoch ,Fb kontakt9ch na kompetentné 

zložky NMnV ,ktoré riešia postup a dohľad nad konkrétnymi prácami a činnosťami. 

p.Slimák sa informoval o prevádzke zberového dvora na ulici Malinovského 

p.Veselka informoval o stave prevádzky, ktorej majiteľom nie je NMnV. 

Spoločne poslanci predložili a diskutovali na témy, platené parkovanie v lokalite ,verejný poriadok 

a čistota ,prítomnosť AED prístrojov, stav železničnej a autobusovej stanice , prítomnosť hliadok 

MsP, stav a režim mestskej tržnice, zelených plôch a oddychových zón. 

O 19.00 predseda mestskej časti Bc.Ján Kudlík poďakoval prítomným za účasť a podnety . 

zapísal: Bc .Ján Kudlík 

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 

31.52019 


