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4. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 25.6.2018  

 

 

Mgr. Pristáš: 

Chcem opýtať na Zimnú ulicu, tam je bytovka tzv. 72, ja som to tiež tu viackrát interpeloval, 

tá pri dažďoch z toho trávnatého povrchu, tam steká hlina, blato na parkovisko a taktiež diery 

sú tam strašné, či sa s tým niečo bude robiť, alebo či sa tam bol na to niekto pozrieť. Tam 

kedysi bolo pôvodne to parkovisko ohradené obrubníkom, lenže to už je dávno zanesené 

hlinou, trávou zarastené to je, ono  by to trebalo asi odkopať a prípadne navýšiť ten obrubník, 

aby tá hlina z trávy tam nestekala na parkovisko.  

 

PhDr. Čižmár: 

Dobre, berieme to ako podnet pán poslanec, čiže budú to mať na starosti príslušné zložky.  

 

Mgr. Pristáš: 

Poprosím pána Podpinku o fotky. Ja som dostal teraz,  ľudia nás sledujú a k tej interpelácii, 

ktorú som mal na tej Zimnej ulici pri tej bytovke 72, po daždi takto to vyzerá na ulici. To nie 

je problém autom prejsť, ale pešo sa tam vôbec nedá prejsť, to som ani ja sám netušil, že to je 

až v takom zlom stave. To je jeden dážď, celá ulica je zaplavená pod vodou. Poprosím ďalšiu, 

takto vraj bola riešenia nejaká diera na tej ulici, na tom parkovisku zasypaná nejakými 

úlomkami, ja neviem, čo sú to, tehly, alebo kamene, alebo čo to je. A ešte jedna fotka je tam 

a takto je upchatý celý kanál. Čiže je logické, že tá voda nemôže odtekať a to tam stojí po 

daždi. Ja som túto ulicu interpeloval už niekoľkokrát, dokonca myslím, že prvýkrát už aj 

v prvom roku tohto volebného obdobia. Stále bola odpoveď, že sa to berie ako podnet 

a výsledok doposiaľ nie je stále tak, aby bol uspokojivý pre tých ľudí, čo tam bývajú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určené: 

- oddelenie výstavby a majetku 

- TS mesta 

- mestské hospodárske stredisko 
 

 

 

 

 

 

 

 


