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Stretnutie s občanmi 7. volebného obvodu 

Prítomní: 

Vedenie mesta: 

Zástupcovia mesta: 

Poslanci 7. volebný obvod: 

Organizácie mesta : 

Zúčastnení občani;:i : 

Pripomienky občanov: 

zo dňa 20.2.2019 

Ing. František Mašlonka 

p. Jozef Juriga (odbor výstavby) 

Mgr. Ján Pavlíček 

JUDr. Vladimír Fraňo 

Ing. Milan Špánik 

p. Helena Mináriková 

TSM- Ing. Anton Veselka 

MsP- Ing. Marián Ovšák 

viď príloha 

- p. Bradáčova: sťažnosť na rušenie nočného kľudu : 

1.LIDL-- nákladné autá - dovoz tovaru p.Mašlonka 

2. benzínová pumpa p.Mašlonka 

(( 3. autodielňa Vidlička - strážny pes p.Špánik 

ľ 4. lavičky pod oknami na ulici Malínovského, ktoré obsadzujú bezdomovci p.Šp:.foik 

s. multifunkčné ihrisko vo vnútro bloku 

- p. Urbanová: znečistenie odpadom koniec ul:ce Čulenova p. Mináriková 

- Dohodnúť uverejňovanie oznamov pre občanov s p.Tomancom p.Pavlíček 

p.Špánik 

p. Široká: 1. Kamióny nedodržujú predpis , vracajú sa späť cez Ružovú ulicu. Naložené majú 

odchádzať cez ul. Robotnícku. Umiestniť doprävnt'J značku . p.Špánik 

2. Spadnutý plot na ul. Robotníckej. p.Špánik 



3. Na vjazd aj výjazd navrhuje ul. Robotnícku, kde sú len 3 domy , oproti ul. Ružovej , ktorá je plne 

zastavaná rodinnými domami. p.Špánik 

- p. Koman: l.Nevhodné parkovisko( blato) pred cintorínom v Mnešiciach. p.Fraňo 

2. Hluk pri obradoch z prekládkovej stanice, z útulku Nádej. p.Fraňo 

- p. Václav: ul. Tehelná - mostový pilier ponad Klanečnicu tlačí na vozovku , ktorá sa zosúva k ich 

rodinnému domu a poškodzuje im schody. p.Pavlíček 

- p. Hrušovský- obchvat Beckovskej ulice, Mostová ulica: problém s prejazdmi áut p.Špánik 

- p. Ciachová, p. Podhradský: Dlhodobý problém s cestou, osvetlením ulíc: Pri Klanečnici, Záhradnej, 

Pod zvonicou. Vysvetlenie podal p. Juriga (r.2019 vybavenie povolení na realizáciu výstavby 

cesty, r. 2020 realizácia výstavby) 

fr( - Ul. Tehelná chýbajúci priechod pre chodcov pred potravinami p. Hlinku ( kvetinárstvo Janessy) . 

p.Špánik 

- p. Hrušovský: odvážať sneh z chodníkov 

- p. Drhová: Nefungujúce hodiny na námestí Slobody. Použitie finančných prostriedkov z daní za 

psa? p.Mašlonka 

- skladovanie odpadu pod mostom ponad Váh p.Pavlíček 

- Riešenie bezpečnosti chodcov na Zelenú Vodu. p.Fraňo 

- P .Podhradský: Kúpalisko 

- zlý stav mostu ponad Klanečnicu p.Pavlíček 

- p. Koman: ul. Mnešická- parkovanie áut na chodníku . p. Mináriková 

- Nelegálna skládka odpadu - Mnešice - pri Sv. Jankovi p.Fraňo 

Nasledujúce stretnutie s občanmi sa uskutoční dňa 21.5.2019 o 17, 00 hod. ( utorok, 4.ZŠ) 

30.4. Benefičná akcia v Mnešiciach - Horný Majer ( dohoda poslancov) 
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