Niekoľko odpovedí na Vaše otázky ...
Detské ihrisko
Nové obecné detské ihrisko pri bývalej materskej škole na ulici Sv. Martina je k dispozícii všetkým
mamičkám (+ oteckom, babičkám....), nielen členkám OZ Hrnček, takže ho všetci môžu bez
problémov kedykoľvek využívať.
Zberný dvor
Zberný dvor na Cintorínskej je už zrušený, funguje už len nový zberný dvor pri družstve, otvorený je
v stredu od 16.00 – 18.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00 a poobede od 14.00 – 16.00. Zatiaľ tam chýba
podstatná časť vybavenia, ale máme schválenú dotáciu na nákup ôsmych kontajnerov na rôzne typy
odpadu a traktora s drvičom na haluzovinu, takže po schválení verejného obstarávania tam pribudne
aj kvalitné technologické vybavenie. Zberné miesto na Mlynárskej ulici je zrušené, napriek
upozorneniam cez miestny rozhlas a webovú stránku tam stále niektorí jednotlivci vyvážajú
bioodpad – upozorňujem, že ide o nezákonné uloženie odpadu, za ktoré môžu dostať pokutu.
A niektorí obyvatelia bytovky všetko pozorne sledujú . Po jedenástich mesiacoch (!!!) sme minulý
týždeň dostali rozhodnutie o schválení verejného obstarávania na parkovú úpravu na tomto mieste,
takže na prelome augusta a septembra sa začne s jej realizáciou.
Rozkopávky a stavebné práce
Ešte behom leta prebehne rekonštrukcia hornej časti Brodnej a chodníka medzi Hrnčiarskou
a Hliníkmi. Obyvateľov Vinohradníckej, Hrnčiarskej, Fackovej a Bajkalskej v auguste potrápia
rozkopávky ZSE kvôli novým eklektickým rozvodom a novej trafostanici pred Naništom. Slovak
Telekom by mal pokračovať v pripájaní domácností na optiku vo forme vzdušných prípojok.
Viem, že viacerých z Vás trápi stav Mlynárskej ulice (dokonca som dostala návrhy na to, aby z nej bola
jednosmerka) – oprava vozovky je predbežne naplánovaná na budúci rok. Vzhľadom na zložité
dispozičné riešenie nemožno očakávať, že by napriek oprave mohla plniť plnohodnotne plniť funkciu
kľúčovej dopravnej tepny v obci, preto podnikáme prvé kroky k plánovanému sprejazdneniu širokej
Alejovej ulice (od zmrzlinárne až po kultúrny dom), čím by sa Mlynárska výrazne odľahčila (viac info
v zápisnici z posledného zasadnutia OZ).
Školská jedáleň
Behom leta sa zlepší aj technologické vybavenie školskej jedálne, aby v septembri zvládla zvýšený
počet stravníkov v dôsledku bezplatného stravovania. Z kapacitných dôvodov sa 40 rokov staré
drevené stoličky zo školskej jedálne nahradia menšími kovovými z kultúrneho domu. Ak by mal niekto
o vyradené drevené stoličky záujem (aj jednotlivo, len 1-2 kusy), budú zdarma k dispozícii pri
kultúrnom dome, vyhlási sa to cez obecný rozhlas.
Dom smútku
Časť reklamovaných závad na Dome smútku bola odstránená, (zatečená fasáda, nižšia obvodová
strecha) – napriek opakovaným opravám pretrváva problém s kvapkajúcou vodou do interiéru –
paradoxne v suchom a horúcom počasí, nie počas intenzívneho dažďa, takže sa v spolupráci
s architektom, realizátorom stavby, stavebným dozorom a ďalšími expertmi analyzujú možné príčiny.
Reklamačné konanie stále trvá a bude trvať, kým sa všetko nedá do poriadku.

Stavebné pozemky
Obec stavebné pozemky nemá, z developerských projektov je najbližšie k realizácii Východná ulica.
V dvoch ďalších lokalitách prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy, ktorých výsledkom by malo byť
vytvorenie cca 160 stavebných parciel, ale tam je výstavba otázkou niekoľkých rokov.
Problémový prechod pre chodcov pri moste ponad Parnú
Ide o cestu vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest a prechod je navyše mimo
zastavaného územia obce, takže v zmysle platne legislatívy obec nemá kompetenciu zasahovať do
dopravného značenia na tejto ceste. Požiadala som SSC o ich stanovisko k riešeniu tohto problému,
odpoveď zatiaľ nemám. Nakoľko však VÚC pripravuje realizáciu cyklotrasy z Hrnčiaroviec do Bieleho
Kostola, vzniesla som požiadavku na mimoúrovňové križovanie cyklotrasy ponad cestu I/61 (t. j.
nadchod pri moste pre cyklistov aj pre peších). Napriek tomu, že by to bolo nákladné, v tejto chvíli to
považujem za najreálnejší variant, nakoľko VÚC má o budovanie cyklotrás naozaj vážny záujem.

Verím, že som aspoň čiastočne odpovedala na Vaše najčastejšie otázky a že si na našu novú webovú
stránku rýchlo zvyknete.
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