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konané dňa 09.12.2019  

 

 

Tomko: 

Interpelácia je na Ulicu 17. novembra, zelený ostrovček, oddychovo - športová zóna na 

smerovo rozdelených cestách. Veľmi pekne vybudované, veľmi pekný nápad, ale chcem sa 

spýtať, na tomto zelenom ostrovčeku sa vybudoval aj betónový chodník z kociek šikmo, cez 

celý tento zelený pás. Ja som navrhoval pred dvomi rokmi taký istý chodník na Ulici 

Masaryka medzi Milk-Agro a Hasan – zmrzlina, i tak je to tam vychodené, ľudia si to 

vychodili. Nedalo by sa také niečo isté zrobiť ako na Ulici 17. novembra? Je to veľmi pekne 

vybudované, je to dobrý nápad, vďaka i našej poslankyni.  

 

PhDr. Čižmár: 

Teraz sa pokúsim odpovedať za oddelenie výstavby a opätovne do toho musí vstúpiť aj 

stanovisko dopravného inšpektorátu. Je pravdou, že na Ulici T. G. Masaryka o situácii, 

o ktorej hovoríš, je pre občanov zabezpečený priechod, je to riadny priechod pre chodcov, 

ktorý je v tesnej blízkosti. Je pravdou aj to, že mnohí ľudia tak, ako aj v iných situáciách, čo 

máme možnosť vidieť neďaleko obchodného centra Tempo nerešpektujú, túto bezpečnostnú 

zónu pre chodca, kde je istým spôsobom chránený, lebo podobnú situáciu nemáš len pri 

Tempe, ale i pri kruhovom objazde pri zariadení lekárne pani Gajdošovej, kde takisto je 

vytvorený priechod a ľudia svojvoľne používajú zelenú zónu, keď prechádzajú k budove 

starej Jednoty. Takže snažíme sa zabrániť týmto veciam tak, že robíme prirodzené zelené 

zábrany, ktoré nedovolia ľuďom vstupovať len tak svojvoľne na túto cestu, ale tento podnet 

bude prerokovaný s dopravným inšpektorátom. Jedno je však pravda, že pokiaľ by sme takýto 

chodník urobili, bude potrebné doriešiť asi aj zábezpeku pre toho občana pri priechode a zasa 

neviem si predstaviť v takej tesnej blízkosti osadiť dva priechody pre chodcov, lebo tá zóna, 

o ktorej hovoríš je nejakých 20 alebo 30 metrov od priechodu pre chodcov, ktorý je v tesnej 

blízkosti kruhového objazdu.  

 

 

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 

 

 


