
Zápis zo zasadnutia MsV . 8, konaného d a 21. 5. 2007

Prítomní: vi  prezen nú listinu

JUDr. Michal Komara, PhD.
- požiadal o informovanie o plánovaných investíciách Ing. Gondu;
- opýtal sa na spôsob úpravy priestranstiev pred obytnými domami;
- požiadal predloži  plán schválených hlavných úloh na rok 2007;
- požiadal prítomných uvažova  o použití pridelených prostriedkov MsV vo výške 100

tis. Sk;
- požiadal zakáza  ven enie psov medzi bytovkou na Koce ovej ul. a oplotením MŠ na

Slovenskej ul.

Ing. Jozef Gonda
- informoval o hlavných investíciách v asti spadajúcej pod MsV . 8.

Kontrola úloh:
1. Umiestnenie kontajnera na Ul. Vajanského – splnená.
2. Úprava chodníka na Ul. J. C. Hronského – odd. VaD dá spracova  cenové ponuky

a pod a skutkového stavu a financií bude požiadavka realizovaná.
3. Rekonštrukcia chodníkov na Hviezdoslavovej ul. – úlohu viac konkretizova .
4. Markušovská cesta - osadenie st pov  verejného osvetlenia – do 15. 6. 2007 bude

požiadavka realizovaná; osadenie smetných nádob – do 31. 5. 2007 bude splnená.
5. Úprava hlinenej plochy pri Sintre – budú vysadené vysoké kríky.
6. Prechod na Letnej 65 – chybne íslo – Letná 62, po ukon ení rekonštrukcie objektu.
7. Úprava plochy na parkovisko – Kollárova ul. - odd. VaD dá spracova  cenové ponuky

a pod a skutkového stavu a financií bude požiadavka realizovaná.
8. Kontrola daž ových vpustí – na Ul. Jesenského boli realizovaná 4 opravy s výškovou

úpravou, alšie sa priebežne vykonávajú.
9. Vy leni  5-6 parkovacích miest a upravi  ich zámkovou dlažbou– špecifikova  kde –

Svätoplukova ul.
10.  Obnova detského ihriska – je plánovaná, osadenie basket. košov.
11. Likvidácia nelegálnej skládky na Puškinovej ul. – nesplnená.
12. Odstránenie schátralého objektu Tra ovej dištancie – zatia  nie je známe stanovisko.
13. Rekonštrukcia chodníkov nad podjazdom – pod a finan ných možností.
14. Oprava komunikácií – Koce ova, Mišíkova a Rastislavova – vä šie inv. akcie musia

by  zoh adnené v rozpo te.
15. Vyzva  majite ov záhradiek pri Židovskom cintoríne na odstránenie divokej skládky –

splnené.
16. Osadenie st pov ver. osvetlenia pri ZUŠ – je nutné viac špecifikova .
17. Úprava priestoru na Židovskom cintoríne – splnená.
18. Rozšírenie plochy na parkovanie – Levo ská ul. odd. VaD dá spracova  cenové

ponuky a pod a skutkového stavu a financií bude požiadavka realizovaná.
19. Úprava komunikácie spojovacej Ul. Gorazdovu a Hviezdoslavovu – investícia je

zahrnutá v rozpo te 2007.
20. Polievanie Ul. J. C. Hronského – list odoslaný 25. 5. 2007.
21. Rekonštrukcia chodníka – Levo ská 20 – stanovisko bude vydané po osobnej

prehliadke pracovníkmi odd. VaD.
22. Oprava lavi iek a osadenie smetných nádob – Levo ská 20 – splnené do 31. 5. 2007.



RNDr. Ladislav Ruttkay
- požiadal vyrieši  po stavebnej stránke chodník na rohu Rastislavovej a Koce ovej ul.

pri trafike (je tam diera).

Nové požiadavky:
23. Vyrieši  po stavebnej stránke chodník na rohu Rastislavovej a Koce ovej ul. pri

trafike (je tam diera).
24. Dorieši  cestu za cintorínom – rozšíri  alebo zmeni  na jednosmernú.
25. Vymeni  zlomené st piky pri vchode na sídl. Východ – areál Sintra
26. Osadi  svietidlá pri chodníku od kostola k ubytovni – areál Sintra.
27. Vyzna  a upravi  parkovanie pri ZUŠ.
28.  Upravi  priestor pred stavebninami Fekete.
29. Opravi  lavi ky na Ul. Fabiniho.
30. Upravi  zelený pás na Ul. B. Nemcovej.
31. Rieši  chodník cez zele  a opravi  pieskovisko – zadný trakt Gorazdovej ul. (smer

k Andreánskemu).
32. Dorieši  parkovanie v zadnej asti Gorazdovej ul.
33. Opravi  pieskovisko na Svätoplukovej ul.
34. Opravi  chodník k malému kostolu od Svätoplukovej ul.
35. Upravi  plochu na prie ne parkovanie oproti firme PS Findura.
36. Upravi  plochu na parkovanie pri MŠ na Slovenskej ul.
37. Opravi  chodník z Rastislavovej ul. k MŠ na Slovenskej ul.
38. Dorieši  existujúce staré konštrukcie – skorodované, nefunk né v celej m. asti.

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková PhDr. Miroslav Semeš, v. r.
      predseda MsV . 8


