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Tomko: 

Interpelácia je na Ulicu Puškinovu. Tu by som chcel interpelovať na náčelníka mestskej 

polície, na pána Pipu, ohľadom Ulici Puškinovej. Je tam dosť veľa zaparkovaných vozidiel, 

tzn. státie. Buď tú ulicu nejakým spôsobom zjednosmerníme, alebo treba tam nájsť nejaké 

riešenie, lebo po tejto ulici je už problém v jednom smere prejsť, resp. len v jednom smere sa 

dá prejsť. Skúste sa tam ísť pozrieť. 

Ďalej, chcel by som zároveň aj pánovi Pipovi poďakovať za riešenie Gorkého ulice, kde som 

ho oslovil, tiež tam bol problém so státím. Vyšiel  nám v ústrety na tejto ulici, takže ďakujem. 

 

PhDr. Čižmár: 

Puškinova ulica, situácia ulíc Čsl. armády, T. G. Masaryka, teraz momentálne aj Ulica 

Puškinova, Sládkovičova a ďalšie smerom na Technické služby sú momentálne dá sa povedať 

kritické. Je to z dôvodu toho, že sa realizuje na veľkej križovatke, na tzv. svetelnej 

rekonštrukcia na križovatku okruhovú. Z uvedeného dôvodu bolo nutné zaviesť provizórne 

dopravné značenie na Ulici T. G. Masaryka, čo znamená, že nie je možné parkovať a stáť  na 

tejto ulici, kvôli priechodnosti pre vozidlá, ktoré prichádzajú alebo vychádzajú z mesta. 

Z uvedeného dôvodu, mnohí šoféri využívajú aj tieto bočné ulice na to, aby autá odparkovali. 

Čiže, zatiaľ tak, ako sme to avizovali aj na rade mesta aj v súvislosti s novými predpismi 

alebo s očakávaniami dôsledkov nového zákona o parkovaní, sa budeme snažiť riešiť túto 

situáciu v meste upozorneniami, čiže skôr dohovorom, až tak následne  reštrikciami. Ale čo je 

podstatné, určite sa zváži po ukončení rekonštrukcie križovatky dopravné riešenie mnohých 

ulíc, pretože dnes momentálne aj podľa tvorcov zákona, by mal byť vyvinutý tlak na 

vlastníkov nehnuteľností, aby svoje autá parkovali zásadne len v dvoroch, čiže v priestoroch 

svojich nehnuteľností. Pokiaľ to nie je možné, čo častokrát nie je možné na území mesta, tak 

je tlak  na to, aby sa zaberala zelená plocha a využíval sa priestor buď chodníkovej alebo 

zelenej časti, čo u nás vo väčšine prípadov takisto nie je celkom možné a potom už je len 

tretia možnosť alebo tretí spôsob a to je zjednosmernenie ulíc. Ale po skúsenostiach v meste, 

ktoré máme, tak vieme, že  to zjednosmernenie prinieslo viac-menej negatívne reakcie 

občanov, ktorí sami iniciovali takéto riešenie. Takže budeme sa snažiť vyriešiť to 

kompromisom. Tá Puškinova je špecifická aj v tom, že v tesnej blízkosti sa nachádza fabrika 

METALPORT, ktorá chvalabohu si udržiava svoju zamestnateľnosť, tzn., má veľa 

zamestnancov, možnosti odparkovania v priestoroch tohto výrobného závodu nie sú, preto 

ľudia využívajú aj ulicu Puškinovu  a popritom je tam aj ďalšie zariadenie s.r.o. mesta Bytový 

podnik a individuálna domova výstavba. Takže budeme aj vlastnými kapacitami aj s pomocou 

dopravného inšpektorátu túto situáciu riešiť.  

 

 


