
Zápisnica k VMČ centrum 13.7.2020 
 
Prezencia: 
Poslanec Krajčo 
Poslankyňa Ďurková 
+ 4 obyvatelia mesta 

 
Úvodom poslanec Krajčo privítal prítomných a v rýchlosti si vypočul podnety, ktoré si občania 
priniesli tak aby ich zaradil do programu. 
 
1. bode programu poslanec Krajčo vysvetli nepravidelnosť stretnutí VMČ centrum. Následne 
navrhol spôsob v akom by malo VMČ fungovať. VMČ centrum bude vždy v stredu po 
zasadnutí mestskej rady, tak aby sa mohli prerokovať aj rôzne vyjadrenia k pripomienkam 
VZN a pod. Navyše takýto termín je aj vhodný pre prípadné doplnenie informácii a ich 
následné použitie pre nastávajúce mestské zastupiteľstvo. Ďalej poslanec Krajčo navrhol aby 
sa predsedníctvo VMČ, každým stretnutím striedalo, tak aby si každý poslanec vyskúšal 
zvolávať a viesť VMČ. Nakoľko na VMČ nebol dostatočný počet poslancov, táto požiadavka, 
bude ešte prerokovaná. 
 
2.  Na Podjavorinskej  
Prebehlo vysvetlenie, prečo prišlo na Podjavorinskej k vyznačeniu nových parkovacích 
miest. Prebehla aj rozprava o rezidenčnom parkovaní.  
K parkovaniu na Podjavorinskej prebehlo pár pripomienok. 
 
Pán Volek vyjadril potrebu občanov : pri odbočka na Podjavorinska 1  je vodovodný rad , 
ktorý sa často ničí a tým odstaví celé sídlisko od vody, žiada nejakú  zabranu  pre autá tak 
aby neprichádzalo k znehodnoteniu, či zničeniu. 
 
Po vyznačení nových parkovacích miest, prakticky zanikol na pár miestach vydláždený 
chodník, nakoľko sa na ňom teraz parkuje. Ako predseda VMČ navrhujem, aby boli chodníky 
na sídlisku Podjavorinskej zaradené do plánu opráv - rekonštrukcií. V priestoroch pred 
predajňami je starší asfalt, a bolo by správne nahradiť ho dlažbou, tak ako vedie súčasné 
trasovanie 
chodníkov. 



 
 



Zároveň novým značením parkovacích miest, vznikol priestor, kedy autá začali chodiť po 
chodníku a trávnatých plochách, preto žiadame aby v týchto lokalitách - je to pred atelíerom 
boli umiestnené zábrany tak aby si autá nemohli cestu zjednodušovať cez zeleň. 
 
Ďalším podnetom, ktorý vzišiel z obhliadky miesta poslancom Krajčom, pánom Kadlíčkom, 
Trnkom a pani Zrebnou, je posúnúť pri provom vnútrobloku pás nezastaviteľný zelene, ktorý 
je v súčasnosti aj tak porušený a tým aj dostaviť 3 legálne parkovacie miesta, nakoľko tam 
na hlino-betóne autá aj tak parkujú.

 



 
 
Pán Volek podal informáciu pri ktorej si žiada riešenie: Podľa tvrdení pána Voleka do roku je 
povinnosť aby sa na ulici Podjavorinskej 2020  zaviesť optický kábel. Túto zákazku má na 
starosti firma telecom. Podľa jeho slov je trasovanie telekom optiky na sídlisku Podjavorinska 
nesprávne, že si vyžiada veľké množstvo výkopových prác a aj výrubov stromov (pán Volek 
uviedol počet 22ks) . Žiada aby sa na ten projekt ešte raz pozrelo a vybralo sa lepšie 
trasovanie optiky. Prosím kompetentné oddelenie MSú o vyjadrenie k týmto tvrdeniam. 
 
Obyvatelia Podjavorinskej sa ďalej zaujímajú o to, či budú na ich sídlisku zrevitalizované 
vnútrobloky a vymenené odpadové nádoby za polopodzemné. 
 
3. Ďalším bodom bolo prerokovanie umiestnenia lavičiek na Hospodárskej. Nikto z 
prítomných o tejto téme nediskutoval, preto tento bod presunieme na ďalšie VMČ 
 
4. Posledným oficiálnym bodom bolo predloženie návrhov za VMČ centrum ako podnetov 
pre mestský rozpočet. Poslanec Krajčo vyzval občanov a poslancov k tomu aby so do 
najbližšieho zastupiteľstva pripravili podnety. Poslanec Krajčo pridal podnet, v ktorom žiada 
opravu vstupnej brány mestského opevnenia zo strany príchodu od Družby. 



 
Ako už s predchádzajúcich  bodov vyplýva , tak zároveň žiadame opravu - prerobenie 
chodníka na Podjavorinskej ako aj dorobenie 3 parkovacích miest. 
 
5 . Záverom stretnutia VMČ vznikla diskusia na viacero tém z ktorých vyplynuli viaceré 
otázky. 
Kedy bude mať city aréna  - štadión prípojku vysokonapäťovej  elektriny? Nakoľko v 
súčasnosti využívajú doplnkové naftové agregáty. Tieto agregáty spôsobujú okrem iného 
hluk a tým znepríjemňujú život obyvateľom mesta. Podľa rozhodnutia regionálneho 
zdravotného orgánu má pani Hincová vyjadrenie , že agregáty môžu byť použité len v 
núdzovom prípade, a pritom bývajú pustené pri každom väčšom zápase a spravidla aj celú 
noc. Poprosil som pani Hincovú , aby ma pri takejto situácii kontaktovala, aby som si to 
osobne preveril. 
 
Ďaľšou otázkou bolo 
Či je potrebné pri revitalizácii ružového parku umiestňovať do parku kaviareň? - 
nakoľko podľa územného plánu je možné do parku umiestniť kaviareň do 50m2. Pani 
Hincová ako obyvateľka domu, ktorý priamo susedí s parkom vyjadrila obavu, že k aktuálnej 
situácii, kedy by má z jednej strany štadión a z druhej strany piváreň DEPO, by mohla nastať 
situácia, že by v parku, teda v jej tesnej blízkosti mohla vzniknúť ďalšia prevádzka. 
 
Pani Hincová sa ďalej spýtala v nadväznosti na nový územný plán CMZ, či by nebolo možné 
predĺžiť pešiu zónu až po koniec detského ihriska a obyvateľov orolskej trasovať v 
uličke vedľa kina. Poprosím Odbor úzmeného rozvoja o vyjadrenie. 
 
Ďalej sme sa bavili o VZN , ktoré sa priamo dotýkajú nočného kľudu. Invormoval som 
občanov, že sa pripravuje nové VZN, ktoré teraz 3 súčasné zjednotí a zosúladí. Poprosím 
aby som bol informovaný o krokoch a návrhoch tohto VZN 



 

Obyvatelia žiadali aby boli pracovníci mestskej polície vybavený hlukomermi a dodržiavanie 
nočného kľudu patrične kontrolovali. 
 
Doplnok: 
V diskusii o rezidenčnom parkovaní, padla otázka, alebo podnet, ako a kde sa môžu majú 
pohybovať - parkovať obyvatelia športovej , Kollárovej a Podjavorinskej ulice nakoľko pri 
väčších zápasoch bývajú obyvateľom obmedzené prístupy do týchto ulíc. 
 
Doplnok 2: 
Pani Hincová vyjadrila znepokojenie nad úrovňou zvládnutia výučby počas “korona krízy” v 
základnej škole spartakovská. Poslankyňa Ďurková ako členka školskej komisii, vyzvala pani 
Hincovú, aby jej problém spísala a prisľúbila jej v tomto smere informácie. 
 
 
 
 
 

Zápisnicu spísal Krajčo,  
Kontrolu spravila pani Hincová.  


