
Podnet  č. 68/2020   
 

 

14. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
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Tomko: 

Podnet je sťažnosť obyvateľov z bytovky 2119/1 na Ulici Podjavorinskej. Táto bytovka nemá 

chodník, odkedy je tam obojsmerná premávka 90 % vozidiel najmä taxíky, nejdú cez svetelnú 

križovatku, ale cez Ulicu Podjavoriskú na stanicu. Došlo už aj k viacerým nebezpečným 

situáciám, kde obyvatelia tejto bytovky sa cítia ohrození pri vstupe na cestu. Podotýkam, 

nemajú chodník. Sú tam aj návrhy, nejaké riešenia, osadiť zase zábrany, ako to bolo 

v minulosti na ceste, alebo vybudovať spomaľovače, čoš je to dosť nákladne, alebo 

jednoducho ja navrhujem osadiť dopravnú značku B37 – zákaz prejazdu. Treba vyjsť týmto 

obyvateľom v ústrety, mali tam kľud, pokoj, obyvateľ mi povedal, on s deckom ani nejde 

radšej po tej ceste, lebo tak sa bojí, má taký strach. Takže neviem, dá sa im pomôcť, nedá sa 

im pomôcť? 

 

PhDr. Čižmár: 

Pán poslanec, znovu tá istá odpoveď, čo pri každom jednom podnete so značkami 

a krovinami na križovatkách. Sú pracovné stretnutia za účasti dopravného inšpektorátu. 

Kedykoľvek, ak vznikne nejaká požiadavka, je dopravný inšpektorát, či už prostredníctvom 

pána riaditeľa, alebo jeho zástupcu k dispozícii. Nie sú to raz ročne, nie sú to raz polročne, 

každú chvíľu sa stretávame. Tieto požiadavky treba adresovať, predložiť ich, odborne 

spracovať tu na úrovni pracovného stretnutia, aby z toho bol nejaký záver, v prípade značenia 

nech sa pripraví ak je všeobecný súhlas a nech sa zrealizuje. Takisto aj nejaké usmernenie 

premávky, čiže teraz od stola, my ti nepovieme záväzne, že áno. Bude to formou 

prerokovania, sú poznačené tieto interpelácie, len keď sú aktuálne, alebo urgentné treba ich 

zaslať na mesto. Mesto zvolá takéto pracovné stretnutie aj do dňa ak je to potrebné a nech sa 

pripraví, netreba s tým čakať mesiac na zastupiteľstvo. Také je riešenie, dá sa to urobiť 

promtne, rýchlo, len sa treba stretnúť. Na tieto stretnutia si pozývaný aj ty, čiže nevidím 

dôvod zbytočne vyčkávať. Teraz len zopakujeme ten proces, ale čakáme až na rokovanie 

zastupiteľstva, skončí zastupiteľstvo a tak budeme zvolávať a prednášať tieto požiadavky. Už 

mohli byť riadne prerokované a možno aj zrealizované. 
 

Tomko: 

Ďakujem za upozornenie. Inak, volal som na dopravný inšpektorát, ale nebolo mi vyhovené. 
 

 


