
Zápis zo zasadnutia MsV .9,
konaného d a 22. 5. 2007

Prítomní: vi  prezen nú listinu

PaedDr. Milan Varga
- otvoril a viedol zasadnutie,
- informoval o schválení výmeny pozemkov v lokalite Kamenný obrázok za pozemky
v lokalite m. . Telep v prospech p. Kolomana Bukovinského, ktorého zámerom je výstavba
polyfunk ného domu s autoservisom;
- zárove  uviedol, že k predmetným pozemkom nevedie prístupová komunikácia, sú asná
komunikácia prechádza cez areál SPŠD a na jej používanie nevydá ako riadite  školy súhlas;
- vykonal kontrolu plnenia požiadaviek:

1. Osadenie bezpe nostnej kamery v podjazde
o tlmo il stanovisko ná elníka MsP, ktorý preferuje osadenie kamery pri

železni nej stanici,
o zárove  uviedol, že pri zmene rozpo tu bude trva  na vy lenení prostriedkov

na jej inštaláciu.
2. Dokon enie rekonštrukcie chodníkov – Bernolákova a Hollého ul.

o poskytol informácie o príprave vysprávok všetkých komunikácií v m. . Telep.
3. Odvodnenie komunikácie v zákrute smerom k areálu – úloha nesplnená.
4. Osvetlenie príjazdovej komunikácie od hlavnej cesty smerom na Blaumont – bude

realizované.
5. Výsadba zelene pri hlavnej ceste pod Blaumontom - bude realizovaná.
6. Osadenie poklopov na ceste smerom od areálu št. majetkov – bude realizovaná.
7. Výsadba zelene ved a rádovej zástavby Telepu – splnené.
8. Osadenie zábran na chodníky na Bernolákovej a Hollého ul. – požiadavka je

v rozpore s protipožiarnymi predpismi, preto je potrebné osadenie sklápacích
závor.

9. Vy istenie potoka Vymbach – nesplnené.
10. Skládka pri autobusovej zastávke – odstránená.
11. Osadenie výrazného dopravného zna enia – zna enie sa tam nachádza. Ing.

Lapšanský požaduje viac zvýrazni .
12. Vyplanírovanie terénu na pravej strane smerom k SPŠD – pozemky sú súkromné,

mesto zabezpe í kosenie.
13. Ponúknu  pozemok na výstavby obch. centra – úloha trvá.

- informoval o odsúhlasení preplatenia nákladov na školenie bezpe nosti pre
obyvate ov Telepu (prechod cez žel. tra );

- prítomných oboznámil s projektom rekonštrukcie zelene futbalového ihriska, ktorého
kofinancovanie odsúhlasila MsR vo výške 100 tis. Sk, SPŠD poskytne alšie financie
a to 50 tis. z podnikate skej innosti a 50 tis. poskytne ob ianske združenie pri SPŠD;

- požiadal prítomných o predloženie návrhov použitia pridelených prostriedkov pre
MsV vo výške 100 tis. Sk;

- informoval o príprave výberového konania na zabezpe enie opravy komunikácie
k NsP;

- navrhol vyasfaltova  sú asné ihrisko za bytovkou na Filinského ul. v hod. 100 tis. Sk,
prípadné chýbajúce prostriedky poskytne SPŠD.



Ing. arch. Štub a
- informoval o verejnom stretnutí projektantov modernizácie železni nej trate, konané

2. 5. 2007.
Ing. Lapšanský

- požiadal o kontrolu a následné doplnenie všetkých poklopov na šachtách;
- poukázal na potrebu oplotenia a opravy  DI na Telepe;
- opýtal sa na plánovanú výstavbu cyklistického chodníka smerom na sídl. Západ.

Ondrej Pavlanský
- požiadal opravi  most smerujúci k bytovke na Filinského ceste;
- vykona  terénne úpravy za bytovkou na Filinského ceste vhodné pre terénnych

cyklistov.

Prítomní sa dohodli na termíne stretnutia koncom júna.

Nové požiadavky:
1. Vykona  kontrolu a následne doplni  chýbajúce poklopy na šachtách v m. . Telep.
2. Opravi  a oploti  DI na Telepe (pri zastávke MHD).
3. Opravi  most smerujúci k bytovke na Filinského ceste.
4. Vykona  terénne úpravy za bytovkou na Filinského ceste vhodné pre cyklistov.
5. Odstráni  vyschnuté lipy pri novej rodinnej výstavbe.
6. Osadi  nový asfaltový koberec na Ul. Hollého.
7. Vypracova  PD osvetlenia novej rodinnej výstavby na Blaumonte.

Nesplnené, alej trvajúce požiadavky zo d a 6. 3. 2007:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. – inštalova  sklápacie zábrany, 9., 11., 13.

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


