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Zápisnica

č.

2/2019

Zo stretnutia Mestskej

časti

1 (Samoty)

Dátum, čas, miesto:

14.11.2019 o 18:00, 3.ZŠ na ul. Kpt. Nálepku

Prítomní poslanci mesta :

Ing. Viera Vienerová
Ing. František Mašlonka
MUDr. Marián Mora
Ing. Tomáš Urminský

Prítomní zástupcovia
mestských organiácií:

TSM, MsBP, MsP, Odbor výstavby MsÚ

Prítomní občania:

podľa prezenčnej

listiny

Stretnutie otvorila Ing. Vienerová, ktorá privítala všetkých prítomných a predstavila zástupcov
mesta. Následne otvorila diskusiu.

Téma

č.1

Trinitis

Ing. Mašlonka uviedol prvý bod programu a plán investora Trinitis a odovzdal slovo p. Architektovi
Urbaničovi.

p. Architekt predstavil návrh projektu Trinitis.
Pripomienka občana - počudovanie nad projektom, nesúhlas s realizáciou, poukázanie na fakt že
zvýšený počet áut by mohol prekážať chodcom.
Ing. Urminský- projekt nie je schválený, diskutuje sa o ňom, bude predmetom rokovania . Projekt
predpokladá realizáciu na niekoľkých mestských pozemkoch, čo by muselo odsúhlasiť zastupiteľstvo .
p. Sásová - opätovné poukázanie na hlučnosť v škole pri kosení. Pred školu takáto frekventovaná
cesta nepatrí.
p. šterba - poukázal na množstvo áut a chýbajúce napojenie ulice Krátkej na ulicu Piešťanskú, pričom
takéto prepojenie by pomohlo odľahčiť od dopravy Krčméryho ulicu. Poukázal na chýbajúce nové
cestné prepojenia a smerovanie dopravy iba cez Krčméryho ulicu. Taktiež poukázal na chýbajúci
chodník na parkovisku pri OC Billa.
Ing. Vienerová - neprišli sme obhajovať projekt, ale vypočuť názor ľudí.
p. Drobný- poukázal na obchvat cez ulicu Banskú a Železničnú a upchanie zaparkovanými autami pri
napojení na ulicu Piešťanskú.

p. Evinic - aký je zámer napojenia na Vysokú ulicu?
p. Architekt - ponechávajú priestor v projekte na ďalšie napojenie. Neuvažujú o prepojení, ale
projekt tomu nezabraňuje .
Otázka občana - koľko bude bytových jednotiek v projekte?
p. Architek - 105 bytových jednotiek.
Pripomienka občana - na ul. štefánikovej chýba cyklystický pás. Kam budú chodiť do školy deti
z novej bytovky? Teraz už je škola vyťažená.
MUDr. Mora - otázka je nezodpovedateľná nakoľko nevieme koľko detí pribudne. Pán Architekt bol
prizvaný, aby sa zúčastnil diskusie priamo s občanmi. Otvorená je otázka ako bude zabezpečená
technická doprava pri výstavbe?
p. Architekt- sú dve možnosti, cez OC Billa alebo medzi OC Billa a budovami polikliník. Dohoda je
predrokovaná s OC Billa a je to podmienka na rozhodnutie .
p. Deniska - je k dispozícií vizualizácia zelene?
p. Architekt - projekt spÍňa požiadavku územného plánu na zeleň.
MUDr. Mora - ako je vyriešené parkovanie, aký je počet parkovacích miest v podzemí?
p. Architekt - projekt obsahuje podzemné a nadzemné garáže, spÍňajú požiadavky na počet
parkovacích miest. Cca 110 miest sa nachádza v podzemí.
Otázka občana - bolo by možné viesť prístupovú cestu v smere od čachtíc?
p. Architekt - pozemky pre uvedené prepojenie sú súkromné.
Pripomienka občana - došlo k posunu, znížil sa počet miest rozšírila sa cesta. Riešenie je dostatočné,
keďže pribudnú jazdné pruhy pred školou.
Ing. Macúch - navrhol upraviť výsadbu v parku aby sa deti mohli sánkovať. Navrhol vytvorenie
nového chodníka popri 3. ZŠ cez park poza školu. Chodník by bol rovnejší a prístupnejší. Návrh podal
aj na MsÚ, odpoveď zatiaľ nedostal.
Ing. Urminský- aká je predpokladaná doba výstavby projektu?
p. Architekt - výstavba potrvá približne 2 roky.
Ing. Vienerová - vyzvala na položenie ďalších otázok k projektu a následne poďakovala p.
Architektovi za účasť.

Bod

č.2

- rôzne

p. Drobný- položil otázku

ohľadom

zvýšených cien za hrobové miesta na cintoríne.

Ing. Veselka - poplatok je 15 eur za hrobku, poplatok je kvôli plnej kapacite. Aktuálne sa hrobky
predávajú až zosnulým. Nový poplatok sa účtuje až po uplynutí pôvodnej zmluvy.
MUDr. Mora - postavilo sa nové kolumbárium, je zásada že nie je možné kúpiť miesto za života, až
po smrti príbuzného.

p. Kazda - ulica Tichá je v zlom stave, chodník na Letnej je v zlom stave. Ulica Letná bola vytopená
kvôli nepriepustným kanálom, spravuje tieto kanále TSM?
Ing. Urminský- Požiadavka na rekonštrukciu ulice Tichej bola komunikovaná na vedúceho výstavby
aby bola medzi prioritami na rok 2020.
Ing. Petkanič - pripravuje sa plán na rok 2020, ulica Tichá bude jedna z prioritných ulíc. Kanálov sú 2
druhy- splašková je TSK, dažďová je TSM .
Ing. Veselka - kanály su pri obrubníkoch, vpuste boli
nedochádzalo k upchávaniu.

čistené .

Je dôležité

čo

sa tam vylieva aby

p. Polonský- na ulici Vinohradníckej sa robila sa rekonštrukcia, na kratšej časti nie je dorobený
chodník, kedy sa plánuje spraviť? Projekt Alfa nad Trinitis, je niečo nové?
Ing. Petkanič- žiadne riešenie zatiaľ nebolo predložené na Msú.
p. Nemcová -

čo

sa plánuje s poliklinikami?

MUDr. Mora - mesto budovy nevlastní.
p. Makara - stará poliklinika sa bude rekonštruovať, nová sa zbúra lebo sa neoplatí rekonštruovať.
Pripomienka občana - na Brigadnickej ulici parkujú autá v zákrute, nie je vidieť, vznikajú kolízne
situácie, problém aj so zimnou údržbou.
Ing. Vienerová - preveríme v komisií dopravy.
MUDr. Mora - cesta má parametre že parkovanie je problém, treba volať políciu ak sa parkuje na
nesprávnych miestach. Prevencia pri parkovaní nepomáha.
p. Slimák - aký je plán s bývalým kovošrotom pri kruhovom objazde na ulici Malinovského.
MUDr. Mora - namiesto kovového šrotu je plán vybodvať umývaciu stanicu.
p. Baránek - ulica štefánikova - bolo by možné vyznačiť pozdÍžne parkovanie po celej ulici?
Ing. Veselka - dopravné značenie musí byť odsúhlasené dopravným inšpektorátom.
p. Topoľčány- veľká burina pri dome p. Vienerovej, mesto neudržuje túto

zeleň .

Ing. Vienerová - Nie je možné zasahovať do rastlín na inom pozemku .
p. Antalová -

čo

sa plánuje s Jarnou ulicou, je v dezolátnom stave a zatopená .

Ing. Vienerová -vyjadrenie z roku 1996, bolo prisľúbené že komunikácia bude opravená.
Ing. Petkanič - vieme o tom, riešime, treba vyriešiť napojenie na Južnú.
Ing. Urminský- je neakceptovateľné že žiadosť ešte z roku 1996 nebola doteraz vyriešená, takto
ulice nemôžu vyzerať. Požiadal vedúceho výstavby Ing. Petkaniča o zaradenie rekonštrukcie Jarnej
ulice medzi priority na 2020.
p. Bieli ková - ulica Nálepkova, autá stoja aj pri vchodoch, na chodníkoch. Pri zdravotníckych
laboratóriách nie je osvetlenie, chodník je rozbitý, je to ťažko prístupné, kto by to mal opraviť?
Ing. Mašlonka - na rekonštrukciu išlo cca 600 tis. Eur, nie je isté či tieto financie postačia na
rekonštrukciu všetkých požiadaviek.

p. Pokorný - ulica Brigádnická - ploty na čachtickej od cesty sú v katastrofálnom stave, plánuje sa
niečo robiť?

Ing. Mašlonka - posledné 3 pozemky sú pozemky mesta smerom k Banskej. V súčasnosti nie je
vyriešené užívanie týchto pozemkov. Pozemky slúžia ako záhradky bez zmluvného vzťahu.
p. Telecká - rodina okolo TC kontakt nesúhlasí s výstavbou Trinitis. Kto je majiteľom pozemkov pod
projektom?
Ing. Mašlonka - Mesto kontroluje dodržiavanie všetkých regulatívov.
Pripomienka občana - poukázal na chýbajúce prepojenie ulíc Slnečná a Stredná. Firma BEAKamióny blúdia, zákaz vjazdu kamiónov je až pri TC kontakte.
p. Michalčíková - poukázala na stav chodníkov na Slnečnej ulici, sústavne sa robia hrče, nebezpečné
pre ľudí, pravidelne sa musia opravovať.
Ing. Petkanič - o probléme vieme, chodníky sú z liateho asfaltu, plán je takýto asfalt už nepoužívať.
Používame iný typ asfaltobetónu.
Ing. Vienerová - stav v meste je oveľa lepší ako v iných mestách, ale vždy je čo zlepšovať.
p. Sáásová - cesta okolo školy kpt. Nálepku, požiadala poslancov aby dobre zvážili povolenie tohto
riešenia.
p. Václav - prečo su kanále zdvihnuté nad povrchom? Na Čachitckej býva veľa vody, kanál je
zapchatý.
p. Mičák - ulica Železničná - 5 rokov žiadame odpadkové koše na ulicu, nie je tam ani jeden kôš.
Otázka občana - na p. Veselku, občania upratujú smetné koše, prečo nie je kontajner na textil,
občania robia neporiadok pri hľadaní.
p. Veselý- poukázal na situáciu na ulici Slnečnej - ulicu využívajú autá idúce po obchvate po Banskej
v smere do mesta, cez ulicu Dolnú, namiesto pokračovania po ulici Železničnej s prípojom na ulicu
Piešťanskú.

Ing. Petkanič- preverí sa návrh na koncepčné riešenie tejto dopravnej situácie.
p. Malovcová - poukázala na zarastené pozemky, mesto by malo majiteľov vyzývať na nápravu.
Otázka občana - poukázal na lipy pri stanici, ktoré boli kompletne oholené na kmeň. Polopodzemné
kontajnery sa budú riešiť?
Ing. Veselka - Dendrológovia

určili

riešenie.

Ing. Mašlonka - mesto má plán na prvých 15 stojísk v lokalite ulíc (Športová, Jánošíkova, SNP,
Bzinská), ktoré budú najprv prediskutované s občanmi. dotknutej lokality. Prvé polopodzemné
kontajnery budú inštalované do konca roka na Zelenej vode.
Ing. Vienerová vyzvala na ďalšie otázky, následne poďakovala za účasť a ukončila stretnutie.

Zapisovateľ:

Ing. Tomáš Urminský

