MESTO SLÁDKOVIČOVO

F u č í k o v a 3 2 9, 9 2 5 2 1 S l á d k o v i č o v o
K o m i s i a v ý s t a v b y, d o p r a v y a ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a
pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
___________________________________________________________________________

Zápisnica
z 5. zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie výstavby dopravy a životného prostredia pri Mestskom
zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len „komisia“) zvolal 4. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 23.10. 2019
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Dopravné značenie v meste
3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
4. Plánované investície na rok 2020
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Štefan Lauko, predseda komisie. Privítal prítomných
členov komisie, p. primátora, p. kontrolórku, p. prednostu, prítomných poslancov MZ a
oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu 2)
p. Ing. Lauko - v meste je veľa sporných bodov, napr. zákaz státia a zastavenia pri starom
kultúrnom dome, prechod pre chodcou pred p. Valovou, vyústenie zo Sereďskej ul. na cestu č.
I/62,
p. JUDr.Machanová - zlá situácia je aj na Školskej ulici pred ZŠ,
p. primátor - teraz sa robí verejné obstarávanie na vybudovanie parkovísk pred školou,
p. MVDr.Bartaloš - nesúhlasí vybudovaním parkovísk, lebo nevyrieši situáciu pred ZŠ,
p. JUDr.Machanová - s týmto problémom sa zaoberala aj komisia školstva, navrhuje zákaz
vstupu za bránou školy,
p. primátor - na Školskej ulici sú dva problémové intervaly. Ráno, keď rodičia nosia deti
do školy a parkovanie pred školou počas rodičovského združenia. Brána tam nemá žiadnu
funkciu. Budú tam vybudované parkoviská zo zámkovej dlažby (15 000,-€). Doporučuje
jednosmerniť celú Školskú ulicu,
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p. Šramo - pred PIZZA X je tiež neprehľadná situácia,
p. Bartaloš - navrhuje vybudovať cyklistický chodník cez Školskú ulicu,
p. Mgr. Reviľák - návrh dopravných značiek by mal predovšetkým navrhnúť mesto, celý
problém na Školskej ulici zapríčiňujú nedisciplinovaní vodiči,
p. Ing. Lauko - na Fučíkovej ulici prechody pre chodcov nie sú dostatočne osvetlené, aj toto
by bolo treba riešiť,
p. primátor – mesto sa bude zaoberať s týmto problémom.
K bodu 3)
p. Ing. Lauko - upozornil členov komisie, že návrh na opravu miestnych komunikácií dala
iba p. Mgr. Kovácsová,
p. Mgr. Varga - dal naceniť opravu MK na uliciach: Poľná, Budovateľská, Richterova, Kpt.
Nálepku,
p. Ing. Lauko - navrhuje určiť, ktoré ulice majú byť opravené,
- vo veľmi zlom stave je aj ulica Muškátová, Kazinczyho a Lipová, navrhuje opravy vykonať
postupne, podľa finančných možností,
p.primátor - nedoporučuje opravu ul. Kpt. Nálepku, tam stačí len odfrézovať dilatačné
rozdiely. Ul. Poľná je vo veľmi zlom stave, ale je najmenej frekventovaná,
- opravy záležia od finančných prostriedkov,
- prioritou je aj vybudovanie parkovísk na sídlisku J. Dalloša a Janka Kráľa,
- Komisia by mala dať návrh rozpočtu pre investície na rok 2020,
- taktiež by mala dať návrh na výšku poplatku na odvoz smeti,
- komunálny odpad berú TS len tie, ktoré sú označené nálepkou,
- ostatný odpad často skončí na čiernych skládkach, ktoré tiež mesto musí zlikvidovať,
- veľa ľudí býva v meste bez prihlásenia, ktorí neplatia za odvoz vôbec,
p. Ing. Lauko - v iných mestách kontrolujú cudzincov a ubytovaných,
- mestský úrad by mal robiť takéto kontroly aj v našom meste,
p. primátor - mesto pracuje na riešení tohto problému,
- kontrolovať ubytovaných je veľmi náročné,
- pracovníkov nepúšťajú do areálov a ani do ubytovní,
- ubytovanie mnohí nemajú zlegalizované a poplatok za ubytovanie neodvádzajú,
p.Šramo - navrhuje určiť poradie opráv ulíc,
p.primátor - informoval prítomných o projekte "cyklistický chodník", termín odovzdania
projektu je 31. október 2019.
K bodu 4)
p. Ing. Lauko - prehľad plánovaných investícií na rok 2020 sú:
- cyklistický chodník - od železničnej stanice po Grand,
- rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska,
p.primátor - navrhuje riešiť tie projekty, na ktoré sú vypísané výzvy,
p. JUDr.Machanová – sa informovala na aký účel bude slúžiť zrekonštruované MsKS,
p. primátor - budú tam nacvičovať amatérske súbory,
p. MVDr.Bartaloš - mala by sa spraviť pasportizácia budov, ktoré treba zrekonštruovať,
p. Ing. Lauko - informoval sa , ako vyzerá vybudovanie ubytovania v Kongresovom centre,
p.primátor - momentálne sa vypracováva štúdia na riešenie ubytovania, zimná prevádzka je
veľmi stratová, náklady na ubytovanie by boli veľmi vysoké,
p. Ing. Lauko - treba prehodnotiť prevádzkovú dobu TK,
p.primátor - plánované investície na rok 2020:
- zateplenie Umeleckej školy na Abrahámskej ul. 40 000,- €,
- rekonštrukcia chodníkov 55 000,- €,
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- oprava a vybudovanie chodníkov v cintoríne,
- vybudovanie parkoviska pri cintoríne,
- verejné osvetlenie v cintoríne,
- revitalizácia mestského parku,
- dom smútku - výmena klimatizácie, techniky, výmena vstupných dverí.
K bodu 5)
p. JUDr.Machanaová - ZŠ žiada výsadbu stromov a kríkov,
p. primátor - je to v štádiu riešenia,
p. Mgr.Kovácsová - upozornila na zeminu pri IBV Budovateľská, tu by mala byť
vybudovaná protihluková stena, žiaľ zatiaľ je tam iba kopec zeminy, o ktorú nikto nestará,
- ďalej navrhuje zverejniť v novinách, ako treba separovať,
p. primátor - mesto dostalo finančné prostriedky na propagačný materiál,
p. JUDr.Machanová - navrhuje opraviť chodníky aj na Budovateľskej ul.,
- upozornila na potrebu riešenia nedostatku učební na ZŠ.
K bodu 6)
Predseda komisie p. Ing. Lauko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove, dňa 23.10. 2019

Ing. Štefan Lauko
predseda komisie

Ildikó Botló
zapisovateľka
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