
Zápis zo zasadnutia MsV . 9, konaného d a 6. 3. 2007

Prítomní: vi  prezen nú listinu

PaedDr. Milan Varga
- otvoril a viedol zasadnutie,
- privítal a predstavil prítomných,
- priblížil nápl innosti mestských výborov zo štatútu mesta,
- upozornil na možnos  tzv. výjazdového zasadnutia v SPŠD spojeného s prehliadkou

terénu,
- informoval o schválenom rozpo te na rok 2007 a to v položke opravy komunikácií,
- informoval o plánovanej prevode pozemkov KSK na mesto.

Ondrej Pavlanský
- vzh adom na asté porušovanie domového poriadku mládežou požiadal o astejšie

kontroly MsP v objekte obytného domu Filinského 9 v ase od 20.00 do 22.30 hod.,
- informoval o astej prítomnosti bezdomovca v ich objekte,
- v prípade prevodu pozemkov pri SPŠD je potrebné uvažova  o výstavbe garáží pre

obyvate ov Filinského 9, ktorí nemajú v bytovke ani pivni né priestory,
- pri obhajovaní zahrnutia požiadavky výstavby podchodu pri plánovanej modernizácii

trate je potrebné zvýrazni  budúce využitie ve kým po tom udí, ktorí od vlakových
spojení pokra ujú alej na NsP, SPŠD.

P. Slivoš – MsP
- informoval o kontrolách v podjazde, hlavne v ase výmeny služieb zdravot. personálu NsP.

Ing. Lapšanský
- poukázal na nelegálne skládky pri Telepe,
- v prípade, že nebude zahrnutá realizácia podchodu popod žel. tra  uvažova

o vysunutej zastrešenej lávke, ktorá by viedla z Fabiniho ul. s vyústením na
Radlinského ul.

Ing. Javorský
- upozornil na astý pohyb mládeže v areáli detského ihriska, ktoré je ur ené pre malé

deti, obáva sa poškodenia zariadenia DI,
- požiadal o preplatenie nákladov súvisiacich so školením bezpe nosti pre obyvate ov

Telepu z prostriedkov MsV pre 73 udí á 250,- Sk.

PaedDr. Varga
       - odporú al h ada  možnos  preplatenia z iných prostriedkov.

Ing. Pirník
- požaduje osadi  dopravné zna enie a to obmedzenie rýchlosti na 40 km na ceste

smerom k podjazdu,

Ing. arch. Štub a
- pozval prítomných na verejné prerokovanie modernizácie železni nej trate Žilina –

Košice a zárove  informoval o predložení požiadaviek MsV na výstavbu



mimoúrov ového podchodu popod žel. tra , ktorý by slúžil i ako prepojenie
mestských astí.

RNDr. Ruttkay
- - informoval o spôsobe prejednávania predložených požiadaviek na stretnutiach

s vedením mesta.

Ing. arch. Petrík
- upozornil na možné nevyužívanie plánovaného podchodu v no ných hodinách, preto

bude potrebné uvažova  s bezpe nostnými opatreniami,
- pri navrhovanej lávke upozornil na ažké používanie imobilnými ob anmi.

Požiadavky:
1. Inštalova  bezpe nostnú kameru na zvýšenie bezpe nosti v priestore podjazdu
2. Dokon  rekonštrukciu chodníkov na Bernolákovej a Hollého ul.
3. Odvodni  cestnú komunikáciu v zákrute smerom k areálu pri trati (bližšie informácie

podá Ing. Lapšanský).
4. Osvetli  príjazdovú komunikáciu smerom od hlavnej cesty na Blaumont.
5. Vysadi  zele  pri hlavnej ceste pod Blaumontom ako protihlukovú stenu.
6. Osadi  poklopy na ceste smerom od Št. majetkov k Telepu (bližšie ur í Ing. Javorský).
7. Vysadi  zele  pri ceste ved a rodinnej zástavby Telepu až do zadnej asti ako

protihlukovú bariéru.
8. Osadi  zábrany na chodníky na Bernolákovu a Hollého ul. na zabránenie prejazdu

automobilov.
9. Vyzva  Povodie Bodrogu a Hornádu na vy istenie potoka Vimbach.
10. Odstráni  skládku odpadu pri autobusovej zastávke.
11. Osadi  výrazné dopravné zna enie pri príjazde do mestskej asti Telep, ktorá upozorní

na uzavretú neprejazdnú as .
12. Vyplanírova  terén pri pravej strane cesty smerom k SPŠD (presne vyšpecifikuje Dr.

Varga).
13. Ponúknu  pozemok na výstavbu napr. obchodného centra pri vchode na odbo ku

smerom od  podjazdu vpravo k NSP.

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková PaedDr. Milan Varga
  predseda MsV . 9


