
Prítomní poslanci: 

Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov 

Mestskej časti 3 v Novom Meste nad Váhom dňa 21.10.2019 o 17:00hod 

Ing. Iveta Antalová 

Martin Kolesár 

Mgr. Peter Bača 

PhDr. Kvetoslava Hejbalová 

Ing. Miroslav Vidlička 

Prítomní zástupcovia mestských organizácií: Ing. František Mašlonka -1.zástupca primátora 

Ing. Ladislav Lackovič- TSM 

Milan Kubák - Mestská polícia 

Ing. Rastislav Petkanič - odbor výstavby 

Prítomní občania: 33 občanov MČ - viď prezenčná listina 

Stretnutie otvorila predsedníčka mestskej časti Ing. Iveta Antalová privítaním a zhrnula riešenie 
bodov z posledného stretnutia. V krátkosti prezentovala zámery mesta týkajúce sa mestskej časti, 
plánované zmeny týkajúce sa najmä rozvoja v MČ3, ktoré následne doplnil Ing. František Mašlonka 
pričom informoval aj o zámere vybudovania polopodzemných kontajnerov v našej MČ a o doriešení 
situácie ohľadom fontány voči ktorej bola podaná aj petícia. 

Následne predsedníčka otvorila rozpravu: 

1, Občan č. 1 informoval o nepríjemnom pískaní ktoré vydáva chladenie zimného štadiónu. Ing. 
Ladislav Lackovič prisľúbil kontrolu daného problému a požiadal o asistenciu pri identifikácii zvuku. 
2, Občan č. 2 z ulice SNP 16 informoval o rozbitej dlažbe pred vchodom a nedokončenej izolácii od 
kotolne. 
3, Občan č. 3 dal podnet na doplnenie chýbajúceho rozhlasu v okolí stobytovky. Predsedníčka 
informovala že zámer rozširovať rozhlas v našom meste nie je kvôli jeho slabému využitiu. Občan 
taktiež informoval o chýbajúcom vyhradenom prístupe pre sanitky k bytovke. 
4, Občan č. 4 z ulice Dubčekova sa dopytoval ohľadom dokončenia chodníka z druhej strany cesty 
tejto ulice. Ing. Rastislav Petkanič ho informoval, že tento chodník sa neplánuje dokončiť vzhľadom 
na to, že nie je technologicky možné udržiavať chodníky ktoré sú užšie ako 1,5 metra. Občan taktiež 
upozornil na problematické parkovanie vozidiel pozdÍž športovej ulice, ktoré môže spôsobiť dopravnú 
nehodu. 
5, Občan č. 5 poďakoval technickým službám za vyčistenie priestoru od prekážajúcich stromov pred 
započatím zatepľovania. Občan upozornil aj na chýbajúce informácie o sobášoch a zosnulých a taktiež 
informáciu v Novomestskom spravodaji kladení vencov 28. 10. Ing. František Maš/onka informoval, 



že spomenuté informácie zverejnené nemôžu byť kvôli novej ochrane osobných údajov (GDPR). 
Informoval, že kladenie vencov síce nebolo uvedené v Novomestskom spravodaji, ale bude a to 
28.10. o šestnástej hodine. Informoval taktiež o tom, že 25. októbra budú oslavy výročia založenia 
československej republiky. 
6, Občan č. 6 z Javorinskej 36 upozornil na predávajúci sa chodník. Ing. Lackovič požiadal o zaslanie 
podnetu mailom aj s fotodokumentáciou aby vedeli o ktorých chodník sa jedná. Občan sa sťažoval na 
pracovníkov TSM, ktorý si skracujú cestu pri vyberaní odpadkových košov a to jazdením multikárou 
chodníkom a cez trávu, čím je trávnik poškodzovaný. Ing. Lackovič si na základe tohto upozornenia 
pohovory s pracovníkmi ktorí to majú na starosť, aby sa tomu v budúcnosti predišlo. Občan upozornil 
na vozidlá stojace na chodníku a nedostatok priestoru pre chodcov a mamičky s kočíkmi a 
nespoluprácu príslušníka MsP pri riešení tohto problému, ktorý zhodnotil situáciu ako spÍňajúcu 
predpisy. Zástupca MsP Kubák požiadal občana, aby nabudúce problém s príslušníkom hlásil a mohli 
to s konkrétnym príslušníkom riešiť. Dodatočne obhajoval úsilie svojich kolegov a vymenoval 
problémy a prípady, ktoré Mestská polícia rieši, aby nedochádzalo k omylu že Mestská polícia 
nepodáva dostatočný výkon. 
7, Občan č. 7 z Karpatskej upozornil na parkovanie dodávok na parkovisku pred bytovkami. Zástupca 
MsP Milan Kubák reagoval že ak týmito dodávkami porušujú ich majitelia zákon tak to budú riešiť, 
avšak treba si uvedomiť že dodávky sú podľa zákona osobnými vozidlami a teda nie je možné 
obmedziť ich parkovanie, ak svojím parkovaním neporušujú žiadne predpisy. Občan taktiež upozornil 
na zlé opravené chodníky pokladaní potrubia. Ing. Petkanič Ing. Lackovič reagovali, že sa snažia 
prísnymi kritériami obmedziť najímanie nevhodných spoločností na úpravu chodníkov. Aj tento občan 
bol požiadaný o zaslanie podnetu mailom s fotodokumentáciou, aby mohli tento prípad riešiť a mohli 
to postúpiť spoločnosti, ktorá daný chodník upravovala. Občan upozornil aj na nevhodný prístup 
zamestnancov tsm ktorý nevisí paju smetné koše ak sú zaplnené len do polovice. Ing Lackovič ho 
požiadal o informovanie, kde a kedy takáto situácia nastala, v prípade zopakovania situácie, aby ju 
mohol riešiť s konkrétnym pracovníkom. 
8, Občan č. 8 upozornil na zapustený uzáver šachty kanálu na Jánošíkovej ulici a pri Plešivci, ktorej sa 
vodiči vyhýbajú a to môže spôsobiť dopravnú nehodu. 
9, Občan č. 9 zo Športovej 64 upozornil na kopu Hliny vysypanú na ihrisku. 
10, Občan č. 10 sa informoval či bude nejako riešená dopravná situácia ktorá postupne vzniká na ulici 
športovej a tematínskej. Ing. Petkanič občana informoval že táto situácia sa rieši už od roku 2011 
avšak vždy vznikajú nejaké komplikácie či už zo strany majiteľov pozemkov alebo podzemných sietí. 
11, Občan č. 11 z ulice Javorinská sa informoval či sa bude niečo budovať v športovom areáli. Ing. 
Antalová odpovedala, že zatiaľ sa tam nič neplánuje. Poslankyňa Hejbalová ubezpečila, že areál 
zostane len na športové účely. 
12, Občan č. 12 z ulice Stromová sa informoval či bude nejako riešená rekonštrukcia osvetlenia na 
Stromovej ulici, či by bolo možné pouličné lampy prerobiť na LED lampy. Ing. Antalová informovala 
občana že sa túto rekonštrukciu bude snažiť zaradiť do rozpočtu k budúcemu roku spolu s 
vybudovaním osvetlenia na cyklistickej ceste ktorá prechádza zo Stromovej na Dubčekovu. Občan sa 
taktiež informoval prečo kosenie na sídlisku Karpatská vždy skončí na začiatku Stromovej ulice, prečo 
kosenie nepokračuje a nezrealizuje sa aj na Stromovej ulici, kde je kosené len sporadicky a málokedy. 
Ing. Lackovič prisľúbil preverenie situácie. 
13, Občan č. 13 upozornil na smetné nádoby trčiace do cesty v križovatke ulíc Stromovej a 
Dubčekovej. Ing. Petkanič odpovedal občanovi, že to bude možné hneď ako sa oblasť sfinalizuje a 
riadne odovzdá mestu. 
14, Občan č. 14 z ulice J. Kréna upozornil, že neboli nahradené stromčeky. Poslanec Bača objasnil, že 
stromčeky by sa v priebehu jesene mali vysádzať. Ing. Lackovič prisľúbil preverenie situácie. Občan sa 
informoval, či by bola možnosť obnoviť výsadbu, ktorá existovala pri dvojprúdovke pri židovskom 
cintoríne, ktorá bola zničená pri vykopávke. Taktiež Ing. Lackovič preverí. 
15, Občan č. 15 sa chcel informovať o bezpečnosti na Karpatskej ulici v súvislosti s nedávnym 
konfliktom na tejto ulici zahŕňajúcim fyzické násilie. Ing. Antalová informovala že túto situáciu 



preverovala okresného riaditeľa polície a dozvedela sa že je to jedna z najbezpečnejších ulíc v našom 
meste a pravdepodobne aj v celej republike, na danej ulici totižto nie je problém s kriminalitou. 
16, Občan č. 16 zo Športovej 38 sa informovala čo sa tam bude budovať. Ing. Antalová informovala, 
že sa tam projektujú garáže. 
17, Občan č. 17 poďakoval TSM za perfektne zorganizovaný zber rozložiteľného odpadu. 
18, Občan č. 18 podal návrh na zasadenie stromčeka pre každé narodené dieťa . 

19, Občan č. 19 z ulice Juraja Kréna 33 požiadal o upravenie osvetlenia ktoré už dlhodobo nesvieti pri 
odpadových košoch v blízkosti vchodu do budovy. 

O 18:45 predsedníčka mestskej časti Ing. Iveta Antalová poďakovala prítomným za účasť a podnety 
a stretnutie uzavrela. 

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Vidlička 

Schválila: Ing. Iveta Antalová 

V Novom Meste nad Váhom, 21.10.2019 


