
Zápisnica 
10 ti ! rf! tnull i.1 poslancov VO č . 4 s občanmi, konaného dňa 26.11.2019 

v CVČ Nové Mesto nad Váhom 

Pritomnl poI;hmcl : Mgr .. h1roslav l<ošťál, Ostrenka Miroslav, Tatiana Tinková. 
Prltomní obč,1ní.J : podľ, 1 prezenčnej listiny 

Prottrnrn; podľa pozvi!Ínky 

Zástupcovia mesta : 

Zá5tupca primátora : Ing. František Mašlonka 
Vedúd úseku výstavby NMnV : Ing. Rastislav Petkanič 
Technické služby mesta: Ing. Anton Veselka 
Mestská polícia : neúčasť 

K bodu č.1. 
Stretnutie otvor'iľMgr. Košťál a oboznámil občanov s výsledkami požiadaviek 

z posledného stretnutia. 

Požiadavky občanov : 

K-bodu č.2. 
p. Dzurák opätovne žiada mesto, aby vybudovali chodn/k a priechod pre chodcov na Čachtickej 

ulici. Fotodokumentácia a požiadavka občanov bola zaslaná na komisiu výstavby poslancom 
Ostrenkom. Pán Petkanič odpovedal na otázku problematiku chladne požiadavky výstavby chodníka. 
Predmetný mail bol opätovne zaslaný na oddelenie výstavby. 

K bodu č.3. 
p. Mego žiada úpravu asfaltu respektíve vybetónovanie menšej plochy cesty pred vstupom 

do vnútrobloku obytného domu ul. Weisseho pri vstupe do parku. 
Ďalej navrhuje zákaz hudobnej produkcie v parku J.M .Hurbana, nakoľko reprodukovaná 
hudba mladistvých narúša obyvateľov bytoviek. 

K bodu č.4. 
p.Tobolka poukazuje a sťažuje sa na : 
- zanedbávanie strihania stromov a porastov na území mesta. 
- poškodený poklop vo vnútrobloku ulice 1. Mája 
- poškodený a nezrekonštruovaný balkón vo vnútrobloku ulice 1.mája ( bývalá škôlka 

respektíve klub dôchodcov na 1. mája ) 
- poškodené odpadkové koše po r1címestí 
- chýbajúce osvetlenie pri nových bytovkách na ulici Karpatská 

K bodu č.5. 



p. Zajonc a pani Kite položili otázku pre riadite ľa TSM či jeho zamestnanci majú povinnosť 

a či realizujú čistenie okolia smetných kontajnerov ( práca s lopatami a metlou ). Na otázku 

im odpovedal rladlteľ TSM pán Veselka - zamestnanci majú povinnosť pozametať a vyčisť 

okolie smetných kontajnerov. 

- poukázal na problém s neprispôsobivými občanmi na ulici M.R.Štefánika, kde pijú 

alkoholické nápoje zakúpené v potravinách Pevala. Na otázku odpovedal zástupca 

primátora pán Mašlonka, že tento problém by malo vyriešiť nové VZN o zákaze pitia 

alkoholických nápojov na území mesta. 
- ďalej navrhol namaľovať čiary pre parkovanie áut na sídlisku M.R.Štefánika pri potravinách 

Pevala. 

- poukázal na neporiadok pred Billou a pred poliklinikou. 

K bodu č.6. 

p. Jurák a p. Pagáč obyvatelia bytovky na ulici Weisehho ( bývalá vojenska ubytovňa) sa sťažovali na 
nepreskúmanie žiadosti, ktorú osobne podali na podateľni MSÚ dňa 12.8.2019. Obyvatelia sa 
sťažovali na nedostatky v ich bytovom dome na ktoré im doposiaľ nebolo odpovedané. Ďalej 
poukázali na fakt, že pri kúpe bytov im bolo sľúbené, že budú používať v dome svoj kotol, no po 
kúpe bytov ich napojili na spoločný výhrevný systém. 
Občania poukázali na množstvo dodávok zaparkovaných vo vnútroblokoch sídlisk a pýtali sa či sa dá 
a ako tento problém riešiť. Poslanec Ostrenka im odpovedal, že v minulých rokoch bol zo strany 
mesta v spolupráci s Mestsl<ou políciou zrealizovaný prieskum počtu takýchto dodávok na území 
mesta. Nakoľko počet dodávok nebol väčší ako 15 mesto nemalo dôvod riešiť problém s parkovaním 
clodé\vok. 
Na zi1ver sa občania spýtali, prečo je po území mesta veľmi veľký počet dopravných značiek 
nainštalovaných priamo v strede chodníkov. 

!5_bodu č.7. 

p. Kolesár navrhol prehodnotenie respektíve lepšie rozmiestnenie podzemných kontajnerov. Prečo 
„ ako sa podzemné kontajnery navrhovali ozrejmil pánovi Kolesárovi, zástupca primátora pán 
Mašlonka. 
Ďalej pán Kolesár navrhol zakúpiť a nainštalovať drviče plastových fliaš pri plastové kontajnery. 

Stretnutie s občanmi ukončil a poďakoval za účasť pán Koštál. 

V Novom Meste nad Váhom 26.11.2019 

Mgr. Jaroslav Košťál 


