Zápisnica zo stretnutia

Mestskej

časti

dňa

občanov

a poslancov

6 v Novom Meste nad Váhom,

28.11.2019 o 17:00 hod.

Prítomní poslanci:
JUDr. Filip Vavrinčík
Ing. Daniel Kopunec
Mgr. Ján Vojtek
Prítomní zástupcovia mesta a mestských organizácií:
Ing. František Mašlonka - 1.zástupca primátora
Ing. Veselka - riaditeľ TSM
Milan Kubák - zástupca náčelníka MsP
Ing. Rastislav Petkanič -vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Prítomní

občania:

9

občanov

-

podľa prezenčnej

listiny

Stretnutie o 17. hod. v Saloon Restaurant Kapustík otvoril predseda výboru
mestskej časti p. Vavrinčík. Privítal občanov a predstavil prítomných
zástupcov mesta, mestských organizácií, poslancov mestskej časti.
Odpovede na pripomienky z predchádzajúceho stretnutia s
-

občanmi:

Parkovanie na chodníkoch a na otoči na sídlisku Rajková o p. Kubák (MsP) - MsP robí pravidelné kontroly týchto miest
o pri vjazde na sídlisko po pravej strane k ul. Dr. Markoviča by
mali byť vyznačené žlté čiary, dočasne tam bola umiestnená
dopravná značka Zákaz zastavenia, mala by sa tam znova
umiestniť. Preveriť na dopravnej komisii.
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-

Prečo

nie je kruhový objazd na svetelnej križovatke?
o p. Petkanič (MsÚ) - cesta pod križovatkou, ani pozemky pod ani
okolo nie sú vo vlastníctve mesta, správcom komunikácie je
TSK a SSC, mesto (TSM) má v správe iba svetelnú signalizáciu
na križovatke. Z technického hľadiska by priechodnosť okružnej
križovatky musela byť riešená s viacerými bypassmi (podobne
ako v TN pri MAXe) a z priestorového hľadiska nie je možné
umiestniť danú okružnú križovatku bez búrania existujúcich
objektov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Mesto nemôže
rozhodnúť o výstavbe okružnej križovatky, môže len apelovať
na príslušné orgány. O vybudovaní jedného bypassu pri
hasičoch by sa malo rokovať s ministerstvom vnútra, ktoré je
vlastníkom pozemkov pri hasičoch.
- Železná viacposchodová konštrukcia na parkovanie. Prečo nie?
o poslanec Vavrinčík - Mesto do takýchto finančne náročných
aktivít nepôjde, takéto konštrukcie sú zväčša hlučné a na
údržbu náročné
- Dotácia pre nemocnicu na rekonštrukciu polikliniky (odpoveď pre
pána Kováčika)
o poslanec Vojtek- budova nie je vo vlastníctva mesta, ale
neziskovej organizácie, samotná rekonštrukcia budovy
polikliniky by bola finančne náročnejšia ako sanácia a výstavba
novej polikliniky. Budova sa určite nebude rekonštruovať, ale
o tom rozhodne vedenie nemocnice
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o Viceprimátor Mašlonka (MsÚ) - požiadal prítomných občanov,
aby riešili témy, kde môže zasahovať mesta a ktoré súvisia
s týmto obvodom

Otázky a podnety

občanov:

- pri protihlukovej stene, ktorú vybudoval Lidl na O.Plachého, sú na
chodníku popadané listy, ktoré TSM nezametajú, chodníky sú po
daždi šmykľavé a nie je možné po tom chodníku chodiť
o p. Veselka (TSM) - lístky zametajú a zberajú priebežne po
meste, preveria to
- odpad a poplatky za odpad - prečo keď separujú, majú platiť viac, či
by sa nemohol zaviesť systém váženia kontajnerov, kedy by ľudia,
ktorí separujú platili menej ako tí ktorí neseparujú
o p. Vese/ka (TSM) - váženie kontajnerov - novela zákona
o odpadoch váženie môže spraviť rozdiel aj 2-3 tony
o poslanec Vavrinčík - ak by sa zaviedlo váženie odpadu pri
vývoze, bolo by väčšie riziko vzniku čiernych skládok
o p. Veselka (TSM) - prečo sa zvyšujú poplatky: do procesu
vstupujú viaceré faktory, ktoré neustále rastú: náklady+ mzdy+
uloženie odpadu (vlastníkovi skládky)+ enviro poplatok (2018 5 €/ton, 2019 - 8 €, 2020 - 13 €/tonu) - je stanovený štátom,
ale závisí od toho ako sa triedi odpad v meste, momentálne
triedime takmer 37% komunálneho odpadu
■ papier+plasty+sklo platí nám platí organizácia
zodpovednosti výrobcov, každý výrobca a dovozca je
povinný platiť do fondu OZV, do poplatkov neboli
premietnuté náklady zberového dvoru, pretože to zaplatí
OZV (ENVIK-PAK), oni majú dohodnuté ročné zvozy,
ročné limity, ale ak sa preplnia kontajnery, tak to vyvezú
TSM aj viackrát voči tomu čo je dohodnuté, tento rok nám
zaplatí OZV 235 tis. €. Stále je v kontajneroch
s komunálnym odpadom min. 20 % separovaného
odpadu, ktorý treba ešte vytriediť.
• BRO - je z 2 zložiek - šupy z ovocia a zeleniny (okrem
z citrusových plodov) a kuchynský odpad. Vysoké
náklady na dezinfikovanie kontajnerov, vyvážanie a čo
ešte s tým robiť.
-

p. Poláčková - v minulosti boli po meste nášlapné kontajnery, nebolo
nutné ich rukou otvárať, ľudia radšej nechávajú odpad vedľa ako by
mali otvárať kontajner holými rukami
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o p. Veselka (TSM) - tenťo systém sa dá použiť iba na
plechových kontajneroch (ktoré bolo ťažké otvárať), mesto má
všetky kontajnery teraz plastové a na nich nie je možné mať
tento mechanizmus otvárania.

-

p ........ - zle umiestnené kontajnery na ul. Dr. Markoviča pri vjazde na
sídlisko pri odbočke na nové parkovisko - ľudia s dedín ale aj
s cudzími ŠPZ tam chodia vyhadzovať odpad, aj s vozíkom plným
nábytku
+ pravidelné parkovanie pána s „kombíčkom" ako končí chodník
na ul. A. Sládkoviča priamo na chodníku, takže mamičky, ktoré idú
s kočíkmi nemôžu vyjsť z chodníka, ale musia si nájsť inú cestu
pomedzi autá. V minulosti sa parkovalo aj na trávniku, ale to sa
vyriešilo osadením kvetináča
o p. Kubák (MsP) - treba byť súčinný s MsP a nebáť sa
nahlasovať podnety na bezplatnú linku mestskej polície 159
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- viceprimátor Mašlonka (MsÚ) - informoval o pilotnom projekte mesta
na zavedenie polopodzemných kontajnerov v lokalite od kasární po
ul. Športová a na Zelenej vode - 15 kontajnerových stojísk - 20-25
tisíc na 1 stojisko, bude nutné kúpiť špeciálne auto s hydraulickou
rukou za cca. 290 tisíc €
o p. Poláčková - čo pomôžu tie kontajnery
■ p. Vavrinčík- nebude sa musieť tak často vyvážať odpad,
väčšia čistota, redukcia zápachu z kontajnerov
-

p. Palkovič - chodník za ul. Vajanského a A. Sládkoviča - bubliny na
chodníkoch z liateho asfaltu
o p. Petkanič (MsÚ) - chodníky neboli robené dávno, ale boli
robené systémom, že sa recyklovala stará zmes a zmiešala sa
s novou, vznikla redšia zmes a teraz sa bublinuje keď je teplo,
rieši sa to tak, že sa bubliny prepichnú, splašťujú a uvalcuju, ale
asi to nie je vhodná metóda, na jar by sa to malo riešiť
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-

p. Palkovič - osvetlenie - tmavé sídlisko Rajková a nedostatočne
nasvietené parkovisko na bývalom ihrisku
o p. Vese/ka (TSM) - mesto si dalo spraviť štúdiu a podľa toho to
bolo spravené - nedajú sa už viac zosilniť, preveriť možnosť
výmeny za silnejšie svietidlá

-

p. Poláčková - ul. Klčové - priechod pre chodcov pri cirkevnej škole.
z pohľadu vodiča auta to je zle spravené.
o p. Veselka (TSM) - tento priechod pre chodcov robil TSK

-

p. Janiga - ul. J. Gábriša - cesta bez chodníka - neopravená cesta
pri garážach, ktorú mali opraviť po výstavbe domu p. Neráda + diera
na chodníku pri dome svedkov jehovových
o p. Petkanič (MsÚ) - táto cesta tu pôvodne ani nemala byť,
nakoniec sa spravila ako zásobovací vjazd na námestie, nie
ako hlavný príjazd, nemožno zbúrať ten múr pod garážami,
lebo je oporný pre garáže nad tým. Spádovo aj šírkovo je táto
komunikácia na hranici možností, nie je možné tam spraviť
chodník.
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-

p. Mihálik - ul. A. Sládkoviča -ZŤP parkovacie miesto a priechod
k paneláku z vchodu 3 na 1O z chodníka na chodník s vozíkmi
o p. Veselka (TSM) - ZŤP parkovacie miesto by malo byť iba na
nastúpenie a vystúpenie, nie na dlhodobé státie.
o poslanec Kopunec - žiadal oddelenie výstavby aj dopravnú
komisiu o namaľovanie a odčlenenie časti dobetónovanej
plochy na priechod, bez odozvy, bolo však vybudované ZŤP
miesto
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p.

Palkovič
o zeleň -

náhradná výsadba po výrube stromov a kríkov na ul. A.
Sládkoviča 1-3
• p. Vese/ka (TSM) - LUKYstav ešte oficiálne neukončili
realizáciu zateplenia bytového domu teda neprevzalo
TSM späť plochu, aby ju mohli upraviť - treba doriešiť so
správcom BD - SBDO
o bývalý RTG - čo sa tam robí? Zmenil sa majiteľ. Či by mesto
nemalo schvaľovať prevádzku ubytovne alebo iných činností.
o
p. Vese/ka (TSM) - nový vlastník podpisoval zmluvu na
vývoz odpadu ale nevedia čo tam bude
■ p. Kubák (MsP) - riešili v minulosti aj so štátnou políciou
problémy s ubytovanými cudzincami
• p. Petkanič (MsÚ) - budova sa musí využívať na to, na to
čo bola skolaudovaná, ak bude iné využitie, musí sa
spraviť nová kolaudácia, ale zatiaľ nemajú informáciu, že
by sa menil účel
o premiestnenie kontajnerov na plasty a papier (sú mimo stojiska
v blate) alebo vydláždenie podkladu pod kontajnery na ul. A.
Sládkoviča

■

poslanec Kopunec - už v minulosti žiadal, aby sa tento
problém riešil, lebo sa týmto umiestnením kazia
kontajnery, vzniká naokolo neporiadok z rozfúkania
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odpadu, pred kontajnerovým stojiskom je zlý spád, takže
po dažďoch býva sťažený prístup cez mláku a taktiež
som žiadal Mesto, aby skúsilo rokovať s vlastníkom
pozemku bývalého rontgenu o odkúpení časti pozemku (s
padajúcim múrom), kde by mohli byť teoreticky
umiestnené aj polopodzemné kontajnery. Zároveň na
mieste kde sú umiestnené momentálne kontajnery na
separovaný odpad sa nachádzajú stromy, takže
vydláždenie podkladu by bolo komplikované. Preveriť
možnosti.

-

p. Mihálik - ul. A.
- nahradiť

Sládkoviča

7 - vyschnutá pravdepodobne jarabina

Poslanec a predseda VMČ Filip Vavrinčík v ďalšej časti informoval
o rôznych témach, ktoré ľudí pravidelne zaujímajú
o tržnica - informoval, že v roku 2020 sa nebude presúvať tržnica
z priestorov pri OD Váh do kasární
o kúpalisko - poslanci schválili predÍženie doby na
architektonickú súťaž, do pôvodného termínu 30.6.2019 sa to
nestihlo, lebo je málo odborníkov na Slovensku, ktorí sa tomu
venujú, v 1. etape by mala byť postavená letná časť (do konca
volebného obdobia), v 2. etape zimná časť+wellness
o verejné osvetlenie -1. etapa na ZV+ mesto 1400 svetelných
bodov (svietidiel, nie stípov)
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o administratívna budova TSM - otázka či ísť do rekonštrukcie
budovy - mal by tam byť potom presunutý Spoločný úrad
samosprávy, zostali by tam lekári a horné poschodie by bolo
ponúknuté na ďalšie služby, k budove by mal byť dostavaný aj
v' 'ah

o kruhový objazd pri Lidli - dokončenie na jar 2020
Poláčková

-

p.

- Zelená voda - riasy vo vode a autobus z mesta na ZV
o p. Veselka (TSM) - rybári tam nasadili 9 ton amurov, to mohlo
zlepšiť situáciu v sezóne
o poslanec Vavrinčík - vypovedanie zmluvy nájomcovi ZV - firme
Bolt - neprevzal (toho času už prevzatá)
o poslanec Kopunec - všetky prímestské autobusy smerujúce na
Rakoľuby stoja pri ZV, momentálne pri novej čerpacej stanici
Slovnaft bola vybudovaná nová autobusová zastávka

-

ul. - osvetlenie - bude sa opravovať
ulica? Chce si robiť nové prípojky cez existujúcu cestu
a chodník, tak aby nemusel predtým alebo potom zbytočne robiť
asfaltovanie
o poslanec Vojtek - Hečkova ul. by sa mala rekonštruovať celá
cesta aj chodník, komunikácia je ozaj katastrofálna, poslanci
budú tlačiť aby sa to spravilo aj s osvetlením
p. Papcún -

Hečkova

rekonštruovať

- 12 -

o

p. Vese/ka (TSM)- čaká sa na energetikov, kým oni začnú
pokladať káble do zeme a potom sa začnú aj ďalšie veci robiť
aby sa to nerobilo na viackrát. Prispôsobíme sa projektu ľudí.
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- autovraky - 4 vraky na Rajkovej (Dr. Markoviča 1O, pri cirkevnej škole
- 2 vraky, A. Sládkoviča 5), 1 pri bývalom kúpalisku (vyriešené), 2 pri
ČOVnaZV
o p. Kubák (MsP) - autá bez EČ nemajú čo byť na dopravnej

komunikácii či cesta alebo parkovisko, aj keď má STK aj EK.
Auto ak je prekážkou v plynulosti cestnej premávky, môžu ho
odtiahnuť, najskôr však prvý úkon je upovedomiť majiteľa,
prípadne dohľadať majiteľov ak nie je známy a jeho vyzvať na
odstránenie alebo presunutie vozidla.
Poslanec Ján Vojtek na záver stretnutia informoval o novom povrchu na
parkovisku a odvodnenie parkoviska na ul. Holubyho a o požiadavke ľudí
na umiestnenie zrkadla pri výjazde z parkoviska pod kaplnkou. Bude
postúpené na dopravnú komisiu. Na komisiu dopravy bola tiež poslaná
požiadavka na zjednosmernenie bočnej ulice Klčové od Kapustíka po
budovu TSM okolo detského domova.
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Viceprimátor Mašlonka v závere stretnutia informoval a pozval prítomných
na vianočný program v Novom Meste nad Váhom.
Poslanec a predseda VMČ Filip Vavrinčík poďakoval prítomným za účasť a
podnety a o 19.hod. ukončil stretnutie.
V Novom Meste nad Váhom,

dňa

28.11 .2019

Zapísal: Ing. Daniel Kopunec

Schválil: JUDr. Filip
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Vavrinčík

