
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, / Vážení Poslanci (po slovensky nižšie), 

Feszty Zsolt javaslatára elküldöm Önöknek összeírva  az I., II. lakótelep, Bauring, Bene, Gadóc 

városrészek lakosainak kéréseit .  A problémák már jelzésre kerültek a hivatal felé. Mivel Önök az 

egész várost képviselik, tessenek szívesek lenni valamit tenni, hogy az alábbiak mielőbb 

megvalósulhassanak, köztük néhány igazán nem nagy dolog: 

- Bauring – kukák kutyaürülékre, legalább 3 darab, optimális: 5 darab (úgy tudom, 3 darab már 

raktáron is van, csak ki kell helyezni, a helyszínt a lakosok pontosítják) 

- Bauring – fák ültetése a homokozók köré, nagyon tűz a nap 

- Bauring – a „műfüves“ pályán, a talajon levő lyukas gumiszőnyeg cseréje  

- Bauring/ Szabadság utca – a Kubovics-féle terület mögötti, másra nem használható L alakú 

terület kutyafuttatóvá alakítása (itt a kerítést kell főleg megjavítani) 

- Szabadság utca/ Pvivigye utca kereszteződése (körülbelül) – 1 kuka kutyaürülékre 

- Szövetkezet utca (Družstevná, a tüzoltók utcája) – járda megjavítása végig, a Szabadság utca 

felől indulva, legalább a jobb oldalon (itt most folynak a munkálatok, csak félnek a lakók, 

hogy nem lesz meg a járda egyben, bár ez lenne a logikus) 

- Építők utcája (Budovateľská) – járda megjavítása a Szabadság utcai kereszteződéstöl indulva 

a bal oldalon, legalább a Bauring (Kollár-féle) üzletig. Itt a sarki házban gyermekorvosok 

rendelnek, eső esetén az anyukák nem tudnak már a babakocsikkal közlekedni, térdig járnak 

a vízben. 

- Építők utcája – a volt Blinker melletti két darab gyalogos átkelőhely sárba torkollik, főleg 

a volt Blinker oldalán. Eső esetén lehetetlen a zebrát megközelíteni, gyalog, babakocsival ... – 

ezt legalább le kéne betonozni, vagy kővel kirakni (a kavics ide kevés) 

- Építők utcája, kinti mozi melletti park – padok megjavítása, játszótér létesítése – jövőre, ha 

lehet, idén esetleg: homokozó feltőltése, kutyasétáltatást tiltó táblák kihelyezése, legalább 

azon a részen, ahol a hinták, padok vannak 

- Építők utcája melletti háztömbök közti udvar, a kinti mozi mellett – fák ültetése a homokozó 

mellé, a régi kukatároló cseréje, felújítása 

- Dvorská / Zváračská utca – a régi, rozsdás, veszélyes kukatárolók felújítása vagy cseréje 

újakra, ez itt már katasztrófa, ahogy kinéz 

- Dvorská/ Zváračská utcák – a lakók megértik, hogy nincs pénz parkolókra minden ház köré, 

de kérnék a sáros helyeket elegyengetni és vágott kövel felszórni 

- A Lidice parkból el lettek hordva a padjaink – kérjük vissza, de máshová 

- Bene – a hajógyárral szembeni útnál az átkelőnél (Baker pékségnél a lépcsőknél  a túloldalon) 

a sáros rész kiiktatása 

- Gadóc – a főút nagyon veszélyes, az autók nem tartják be a megengedett sebességet, a lakók 

fekvőrendőröket kérnek, de legalább sebességkorlátozó táblákat 

- Gadóc – mivel a gyermekeket nem lehet az úttestre engedni, kerékpárral is a főút mentén , 

a tujafák mögött húzódó „járdát“ használják iskolába stb. menet. Ez a járda beton 

négyzetekből van kirakva, nagyon zötyögős, egyenetlen, kerékpárral veszélyes. Ezt a járdát 

szeretnék legalább lebetonoztatni, a beton négyzeteket felszedetni – ezekből egyébként 

kiváló parkolóhelyeket lehetne készíteni a Bauring, I., II. lakótelepen élő lakosok számára, 

nem kellene kavicsba invesztálni. 

- Gadóc – a főút menti tujafák megritkítása, tetejének levágása – mivel eltakarják a lámpák 

fényét, lámpák ellenőrzése, több nem világít 



- Gadóc – új házakra ki vannak adva építkezési engedélyek, de nincs út – az új házak 

tulajdonosai utat kérnek  

Másik körzet, de megszólítottak a lakók: 

- Kava – fák és legalább további 2 pad a parkba (a kultúrház mellett), 1 fedett kiülő („altánok“, 

mint a Holt-Vágnál) létesítése a kultúrház mögötti oldalon 

- Gyulamajor – a főúttal párhuzamos régi út kátyúinak kijavítása, a Motorestből kihajtó 

kamionok és egyéb, nem céílirányosan áthaladó forgalom kitiltása az útról „Prejazd 

zakazaný“ táblával, mivel az ott lakók féltik az utat, valamint az életüket, járda nincs, gyorsan 

hajtanak arra a járművek. 

- Gyulamajor – ugyanez a fenti út - -1-2 további lámpa, világítótest kihelyezése a Motorest és 

a VHČ bútorgyár közötti részre, mivel sötétedés után jelenleg nagyon veszélyes 

- Gyulamajor – ugyanez a házsor, egyre több ház van, új építkezési engedélyek is lettek kiadva 

– de vezetékes víz nincs, ezt kérnék a lakosok megoldani, a régieknek is kútjuk van, de 

nagyon agresszív a víz. 

Végezetül, tisztelettel kérjük a Képviselőtestületet a következőre: egyes városrészekben, 

parkokban, lakótelepeken bokáig járunk a kutyaürülékben. A jogi osztály keresse meg az ide 

vonatkozó törvényt, jogszabályt, esetleg Általános évrényű rendeletet, ha létezik (ha nem, akkor 

alkossunk egyet) – ami szerint büntetni lehetne azokat a kutyatulajdonosokat, akik nem szedik fel 

az ürüléket kutyájuk után. Ezzel valamit tenni kell, a városi rendőrök kezdjék el a büntetések 

osztását, mert a helyzet elharapózott. 

Mivel néhány dolog, helyszín pontosítást igényel – szívesen rendelkezésre állok bármikor, 

megegyezés szerint. 

Lehetséges, hogy ezen problémákon kívül is jeleztek, jeleznek egyéb kérést a lakók, illetve valamit 

kifelejtettem – ezeket aktualitásuk esetén a későbbiekben jelezni fogom.  

Üdvözlettel és köszönettel, Tárnok Magda, 0948 506 779 

 

 Vážené Poslankyne, Vážení Poslanci, 

na návrh Zsolta Fesztyho Vám posielam zhrnutie žiadostí občanov žijúcich na sídliskach Bauring, I., II., 

a v mestkých častiach Robotnícka štvrť, Hadovce. Problémy sú už naznačené mestskému úradu. 

Keďže zastupujete celé mesto, prosíme Vás, aby Ste niečo urobili pre to, aby sa nižšie uvedené veci 

čím skôr splnili, medzi nimi niekoľko naozaj menších žiadostí: 

- Bauring – smetiaky na psí výkal, najmenej 3 kusy, optimálne 5 ks (3 ks sú už na sklade, treba 

ich len vyložiť, miesto upresnia obyvatelia) 

- Bauring – vysadenie stromov okolo pieskovísk, veľmi na nich svieti slnko 

- Bauring – na umeloplošnom ihrisku vymeniť  deravý gumený koberec 

- Bauring / ulica Slobody – za areálom p. Kubovicsa sa nachádza priestor v tvare L, ktorý je 

nemožné použiť na nič iné, obyvatelia tam prosia vytvoriť výbeh pre psov, stačí opraviť plot) 



- Križovatka ul. Slobody/ Prievidzská ul. – 1 ks smetiak na psí výkal na ulicu Slobody, ľudia 

chodia tam venčiť psov 

- Družstevná ul. (ul. hasičov) – oprava chodníka po celej pravej strane (smerom od ul. Slobody), 

tu teraz prebiehajú práce, ale obyvatelia sa boja, že chodník nebude opravený celý 

- Budovateľská ul. – oprava chodníka po ľavej strane (od križovatky s ul. Slobody) aspoň od 

križovatky po potraviny Bauring (obchod p. Kollára). Tu na uvedenom rohu ordinujú detské 

lekárky, mamičky sa už nemôžu v daždi premávať s kočíkmi, také sú jamy. 

- Budovateľská ul. – 2 prechody pre chodcov pri bývalom Blinkeri (na jeho strane), končia 

v blate. V prípade dažďa je nemožné priblížiť sa k prechodu pešo, s kočikom... –toto by bolo 

treba aspoň vybetónovať, alebo vyložiť kameňom (štrk je sem málo) 

- Budovateľská ul., park pri letnom kine – oprava lavičiek, zriadenie ihriska pre deti – ak je 

možné, na budúci rok. Tento rok prípadne: doplniť pieskovisko, umiestniť tabule na zákaz 

vodenia psov – minimálne v tej časti, kde sa nachádzajú hojdačky a lavičky. 

- Budovateľská ul., priestor medzi domami pri letnom kine – vysadenie stromov okolo 

pieskoviska, výmena/oprava „objektu“  nad kontajnérmi 

- Dvorská / Zváračská ul. – výámena/ oprava starých, hrdzavých, nebezpečných miest, krytov 

nad kontajnérmi, je katastrofa, ako vyzerajú 

- Dvorská / Zváračská ul. – obyvatelia chápu, že mesto nemá peniaze na vybudovanie parkovísk 

okolo každého domu, ale prosia vyrovnať terén a posypať rezaným kameňom, aby 

neparkovali v blate 

- Z parku Lidice odniesli naše lavice – chceme ich naspäť, ale na iné miesta 

- Robotnícka štvrť – pri prechode pri Lodeniciach končí prechod tiež v blate (schody pri pekárni 

Baker), prosíme aspoň kamene 

- Hadovce – hlavná cesta je veľmi nebezpečná, vodiči nedodržiavajú povolenú rýchlosť, 

obyvatelia žiadajú vodorovné brzdiace prostriedky na cestu, alebo aspoň tabule na 

obmedzenie rýchlosti 

- Hadovce – keďže deti nemôžu bicyklovať na ceste kvôli nebezpečenstvu, chodia do školy atď. 

na „chodníku“ pozdĺž hlavnej cesty, za tujami, ktorý je vyložený z betónových kociek a je pre 

cyklistov tiež dosť nebezpečný, nerovný. Tento chodník by chceli dať aspoň vybetónovať, 

odstrániť tie kocky –  mimochodom z týchto by sa mohli spraviť perfektné parkovacie miesta 

v Bauringoch, na I., II. sídlisku pre obyvateľov, nemuselo by sa platiť za rezaný kameň 

- Hadovce – zriedenie tují popri hlavnej ceste, ich zrezanie, pretože zakrývajú lampy, kontrola 

lámp, viaceré nesvietia 

- Hadovce – boli vydané povolenia na stavby nových domov, ale cesta k nim nevedie – 

majitelia nových domov žiadajú cestu 

Iné mestské časti, ale obyvatelia ma oslovili: 

- Kava , park pri kultúrnom dome – vysadiť stromy okolo pieskoviska a umiestniť aspoň 2 ďalšie 

lavice, altánok k zadnej časti kultúrneho domu 

- Ďulov Dvor – oprava jám na starej ceste, ktorá je paralelná s hlavnou cestou, ďalej 

umiestnenie tabule „Prejazd zakázaný“ (čiže povoliť len cielenú dopravu) pre motorové 

vozidlá, hlavne kamióny vychádzajúce od tamojšieho Motorestu, lebo obyvatelia by chceli 

chrániť cestu a svoje životy, chodník nie je, vozidlá sa tam premávajú veľmi rýchlo 

- Ďulov Dvor, spomenutá cesta – umiestniť aspoň 1-2 svetelné telesá, lampy na trase od 

Motorestu po podnik VHĆ, pretože trasa je v tme nebezpečná pre chodcov 



- Ďulov Dvor, spomenutá časť – stavia sa tam stále viac domov, sú vydané povolenia, ale nie je 

tam zavedená voda. Obyvatelia to žiadajú vyriešiť, aj staršie domy majú studne, ale je tam 

veľmi agresívna voda. 

Na záver, prosíme mestské zastupiteľstvo o nasledujúce:  – na mnohých miestach mesta, v parkoch, 

medzi panelákmi, chodíme po kolená v psom výkale. Spomeniem to aj v Komisii pre rozvoj mesta 

a pre Bezpečnosť : nech právne oddelenie vyhľadá zákon, resp. VZN v súvislosti s pokutami za 

nepozbieranie výkalu a nech mestskí policajti začnú vyrubovať za to pokuty.  

Niektoré z uvedených bodov potrebujú bližšie upresnenie – s radosťou, kedykoľvek som k dispozícii, 

na základe predchádzajúcej dohody. 

Je možné, že som niektorú žiadosť vynechala, (alebo medzitým Vám obyvatelia naznačili aj iné) – 

podľa aktuality ich doplním neskôr. 

Ďakujeme, s pozdravom, Magdaléna Tárnok, 0948 506 779 
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