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Zápisnica VMČ 6 - 1/2019 

Zápisnica z 1. stretnutia zástupcov mestskej časti 6 s občanmi mesta Nové Mesto nad 
Váhom konaného dňa 27.2.2019 na ulici Kukučínova 103 v Novom Meste nad Váhom 
v priestoroch Reštaurácie Kapustík. Začiatok o 17. hodine. 

Prítomní: 

JUDr. Filip Vavrinčík , poslanec 

Ing. Daniel Kopunec, poslanec 

Mgr. Ján Vojtek, poslanec 

Ing. Milan Bača, hlavný kontrolór 

Ing. Anton Veselka, riaditeľ TSM 

Ing. Milan Blaško, vedúci Oddelenia výstavby a rozvoja mesta 

Program: 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom schôdze 
2. Oboznámenie občanov s prácou poslancov v jednotlivých komisiách 
3. Oboznámenie občanov so zámermi mesta (všeobecne + dotknutá mestská časť) 
4. Otázky a podnety občanov 
5. Záver 

1. Predseda MČ otvoril stretnutie a oboznámil prítomných s program schôdze. 
Návrhy na doplnenie programu neboli dané. 

2. Občanom bola oznámená práca poslancov, a to najmä: 
Nové zloženie MsZ a vytvorenie poslaneckého klubu, počet členov, mená členov 
a najdôležitejšie programové body na volebné obdobie 2018-2020 

- Otázok týkajúcich sa riešenia ďalšieho financovania športu 
Výsledky stretnutia poslancov so zástupcami TSM 

3. Občania mesta boli oboznámení so zámermi mesta v zmysle uznesení MsZ: 
Investičný zámer Mesta realizovať výstavbu 63 nájomných bytov v stavbe„ 
Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom, UI.J.Kréna" SO 01 Bytový dom na 
pozemkoch KN - C prac.č . 3854/71, 3855, 3772/2, 3773/2, 3854/1, 3854/73, 
3854/75 v kat. území Nové Mesto nad Váhom, UI.J.Kréna v meste Nové Mesto 
nad Váhom, v súlade s právoplatným stavebným povolením č. A/2018/01211/TR 
zo dňa 23.11 .2018 , právoplatné dňa 28.11.2018 

- žiadostí o úver a dotáciu výstavba nájomných bytov v stavbe „Prestavba objektu 
súp. č. 6312 na bytový dom, UI.J.Kréna" na základe Zmluvy o dielo na 
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zhotovenie stavby „ Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom, UI.J.Kréna" + 
spôsob ich financovania 

4. Otázky a podnety občanov 
TSM neupratujú cestu k PEVIZU, je tam vysoká tráva, neupratané 
Absentuje možnosť kultúrneho vyžitia v mesta, je to tu na námestí mŕtve 
MsP by mohli občas jazdiť pod balkónmi na ulici Sládkovičova 1 O a súčasne 
vyznačiť X pri zjazde z chodníka, nakoľko miesto na zjazd vozíkom využívajú 
obyvatelia na zaparkovanie motorových vozidiel, čo bráni v reálnom využití 
invalidmi. 
PozdÍžne smery Rajková a Vajanského 1,2 parkujú na chodníkoch, na MsP im 
ešte povedia, že kto je oznamovateľ priestupku + na otoči MarkovičaNajanského 
parkujú obojstranne 
Zhŕňanie chodníka cez zimu nebolo dobre riešené, chodníky nepriechodné, 
zhŕňače nahŕňali z cesty na chodník 
Strana SMER má peniaze v rukách, tak nech vybudujú kruhový objazd na 
svetelnej 
Treba riešiť parkovanie lepším spôsobom, napr. železnú viacposchodovú 
konštrukciu - parkovací dom 
Potreba rekonštrukciu ulice Hečkova- cesta 
Investovať do nemocnice v pomere Mesto 1/3, VUC 1/3, štát 1/3 
Kontajnery pri vjazde na nové parkovisko - kto vymyslel umiestniť ich práve do 
križovatky a v tesnej blízkosti Dr. Markoviča 1 a prečo sa nebudujú v novách 
lokalitách polopodzemné kontajnery ako v iných mestách 
Zastávky MHD v meste - či by nebolo možné zmeniť grafikon, pridať ďalšie spoje 
počas dňa a rozšíriť to o ďalšie zástavky (napríklad pri Librise - Poliklinika 
Marmedico) 
Bubliny na chodníkoch z liateho asfaltu (A. Sládkoviča) - či by nebolo možné 
vymeniť ten asfalt za iný povrch, každoročne sa tam tvoria v lete bubliny 


