
Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

Poslanci:  lampa za Južankou pri sklopnom stĺpiku nie je označená a nesvieti. 
Poslanci: žiadajú o vytvorenie prístupového chodníka k workoutovému ihrisku 

za Južankou. 
Poslanci: žiadajú o vyasfaltovanie chodníka na moste na ul. Gen. Svobodu. 
Poslanec Hošták: na športovom ihrisku za ul. Západná sú uvoľnené stĺpiky, 

nahýbajú sa, oplotenie je vysunuté.  
P. Valová: nahlásila prírastok 4 mačiek na ul. J. Halašu 22. Žiada mesto o 

pomoc s kastráciou. (Pani nechala na seba telef. kontakt, poskytne súčinnosť pri 
odchyte.) 

P. Bruna: žiada o posunutie informačných označení na zastávke. Gen. 
Svobodu tak, aby sa neprekrývali. 

P. Mendel: žiada o orez brezy na ul. Gen. Svobodu 3 v zákrute pri 
kontajneroch. Prekrýva dopr. značku. 

P. Nitschneider: prosí o vyčistenie svahov na ul. Saratovská - Západná po 
SSP.  

P. Nitschneider: žiada o vyčistenie rigolov nad Južankou. Po búrke všetko 
blato steká na Západnú ul. 

P. Nitschneider: v minulosti žiadali občania Západnej ul. o opravu stojiska na 
smetné nádoby. Kedy bude táto požiadavka splnená? 

P. Nitschneider: žiada o vyriešenie nerešpektovania zákazových tabúľ 
psíčkarmi. Majitelia psov venčia psy na detských ihriskách, neskoro večer a skoro 
ráno počuť štekot psov, nerešpektujú nočný kľud. 

P. Nitschneider: upozorňuje na katastrofálny stav ihriska za Slovenskou 
sporiteľňou. Prosí aspoň o vyčistenie tohto ihriska. 

P. Vaško: žiada o umiestnenie odpadkového koša pri bočnom vchode do ZŠ 
Novomeského pri lampe č. 095/036. Žiaci vychádzajúci zo školy tam rozhadzujú 
odpad a študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD hádžu na zem špaky. 

P. Vaško: žiada o urýchlené vyčistenie schodov vedúcich od workoutového 
ihriska k Južanke. Schody sú špinavé, odvodňovacie žľaby sú zanesené a neplnia 
svoju funkciu. 

Občan: za domom na Šafárikovej ul. je zanesený kanál. Žiadosť o čistenie 
bola hlásená pred 2 týždňami. Po daždi je chodník zaplavený, nedá sa po ňom 
prejsť. 

P. Machová: pod Juhom na ihrisku Žihadielko hneď vedľa kolotoča sa 
nachádza asi 70 cm široká preliačina, jama s trhlinou. Pre deti je nebezpečná. Prosí 
kompetentných o opravu. 

P. Babič: žiada upraviť trávnaté plochy, ktoré neslúžia svojmu účelu a sú 
dopravnou prekážkou na ul. Halalovka.  

P. Babič: žiada o osadenie lavičiek na ul. Bazovského pri obytnom dome č. 
14. 

P. Babič: žiada odstrániť ostatky lavičkových konštrukcií na lúke pred 
"Slameným hostincom". 

P. Babič: žiada opraviť cestnú ryhu na ul. Liptovská pred vjazdom k Domu 
opatrovateľských služieb.  

P. Babič: žiada o osadenie dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 20 
km/hod. pri vjazde na ul. Južná, príp. osadiť retardér obmedzujúci rýchlosť prejazdu 
touto ulicou. 



P. Babič: žiada označiť križovatku ulice Južná, Liptovská a výjazd na poľnú cestu 
smerom k stavenisku dopravnými značkami. 
P. Babič: žiada upraviť komunikáciu smerom k zdravotnému stredisku, kde sa po 
daždi vytvára hlboká mláka zamedzujúca pohyb chodcov.  
P. Babič: žiada o zamedzenie prístupu do priestoru za transformačnou stanicou na 
ulici Halalovka (pri vjazde do garáží pod ulicou Južná), nakoľko sa tam opätovne 
vytvára nepovolená skládka odpadu.  
 


