
Zápis
zo zasadnutia MsV . 8, konaného d a 24. 10. 2007

PhDr. Miroslav Semeš
- otvoril a viedol zasadnutie,
- informoval prítomných o dôvode zvolania zasadnutia,
- požiadal o predloženie návrhov na použitie zvyšných cca 50 tis. Sk v mestskej asti

staré mesto,
- informoval o osadení 1 st pa verejného osvetlenia pri ZUŠ.

JUDr. Michal Komara, PhD.
- navrhol použi  prostriedky na opravu chodníka na Gorazdovej ul. smerom od nového

parkoviska k potravinám Bala,
- opýtal sa v akom stave riešenia je zriadenie jednosmernej  komunikácie na Ul. J. C.

Hronského.

Milan Revaj
- navrhol opravi  chodník v zadnej asti Gorazdovej ulice, pri oplotení bývalej detskej
nemocnice.

RNDr. Ladislav Ruttkay
- požiadal o odsúhlasenie výrubu stromu pri zadnom vstupe na cintorín – Levo ská ul.,

ktorý prerastá a tieni ostatným drevinám a navyše poškodzuje pri ahlý chodník,
- požiadal o urýchlenú opravu chodníka na rohu Koce ovej a Rastislavovej ul., ktorú

pris úbil realizova  Ing. Gonda už v mesiaci september,
- v prípade, že nebude možné použi  zvyšných 50 tis. Sk na opravu chodníka na

Gorazdovej ul. (predpokladá sa nutnos  komplexnej opravy) navrhol použi
prostriedky na opravu chodníka na Slovenskej ulici v asti pred a ved a Pohrebných
služieb R. Findura smerom k MŠ na Slovenskej ul.

Nové požiadavky:
1. Dokon  opravu chodníka Levo ská 20, ktorá bola prerušená z dôvodu uskladnenia
materiálu potrebného na zateplenie obytného domu.
2. Vyreza  prerastený strom pri zadnom vstupe na cintorín, Levo ská ul., ktorý prerastá
ostatné dreviny a poškodzuje chodník.
3. Použi  zvyšných cca 50 tis. Sk na opravu chodníka na Gorazdovej ul. alebo na opravu
chodníka pred a ved a Pohrebných služieb R. Findura na Slovenskej ul. smerom k MŠ.
4. Opravi  chodník v zadnej asti Gorazdovej ulice, pri oplotení bývalej detskej nemocnice.
5. Predloži  informácie o projekte riešenia objektu Levo skej 1 a prístupu k nemu.
6. Opravi  komunikáciu k objektu Levo ská 1 – zadný trak (pri priestoroch ÚNaSS).

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková

PhDr. Miroslav Semeš, v. r.


