
Podnet  č. 25/2018   
 

 

3. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 14.5.2018  

 
 

Mgr. Pristáš: 

Chcel by som sa opýtať na cestu na Puškinovej ulici, ten úsek medzi ulicou T. G. Masaryka 

a Čsl. armády. Minulého roku bol opravený, čo som osobne veľmi rád, pretože som to 

interpeloval, boli tam strašné diery, rozbitá bola tá cesta, teraz je tam nový asfalt. Paradoxne 

nastala teraz taká situácia, že keď dlhšie prší, pri odbočke na bytový podnik vzniká obrovská 

mláka, veľká, a stáva sa to, že oproti je autoservis, ktorý keď má otvorenú bránu k sebe do 

servisu a tie autá tam teraz preletia rýchlo, tak tá voda strieka úplne až dovnútra a mrzí ma, že 

keď som to videl, že som to nenafotil, nemám momentálne žiadne fotky k tomu. Teraz je 

sucho, nedá sa to vidieť, ale zrejme je to tam veľmi zlé vyspádované, pretože paradoxne, keď 

bola cesta rozbitá chodili autá tadiaľ pomaly, lebo vedeli, že sú tam diery. Teraz je cesta 

hladká, takže si to švihnú,  ale keď je tam mláka, tá voda steká a v tom servise je veľký 

problém. Chcel by som sa opýtať, či by bolo možné to reklamovať tú prácu, lebo tá voda 

absolútne neodteká, tam vzniká možnože aj 15 m dlhá mláka na polovičku cesty. Hlásia teraz 

dažde na budúci týždeň, takže predpokladám, že to možnože aj  bude viditeľné, tak ja to 

osobne nafotím, ale zrejme to nie je dobre vyspádované.  

 

PhDr. Čižmár: 

Áno, berieme to ako podnet. Z tej informácie, čo máme, nie je tam umiestnená spusť odkiaľ 

by voda odtekala, ale možnože bude aj riešením, aby sa urobila nejaká drenáž.  

 

Mgr. Pristáš: 

Tam je kanál, priamo myslím, že na tej odbočke k bytovému podniku. Dokonca teraz to bolo 

rozkopané, bola k tomu zrejme robená nejaká prípojka, len ten kanál je bohužiaľ na kopci a tá 

cesta predtým je v doline.  

 

PhDr. Čižmár: 

Dobre. Budeme to riešiť určite.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určené: 

- oddelenie výstavby a majetku 
 


