
ZÁPISNICA 

zo 4. zasadnutia Mestského výboru č. 2 – sídlisko gen. Svobodu,  

konaného dňa 13.04.2015 od 16:00 – 17:30 

 

Prítomní: 

Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Mária Kaľavská, Mgr. Rastislav Javorský, PaedDr. Julián Sopko, 

Mgr. Daniela Antalová, Ing. Peter Filip, Valter Retter, Miloslav Čupák, Ing. Juraj Sad, PhD., 

Juraj Perovský, Tomáš Hamráček 

 

Neprítomní: 

Ing. Mgr. Peter Petko 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Plnenie požiadaviek MsV 

  3. Nové požiadavky a pripomienky 

  4. Záver 

 

K bodu 1: 

Predseda Mestského výboru č. 2 Ing. Jančík otvoril zasadnutie. Privítal hostí a členov MsV č. 

2 na 4. zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. Požiadal hostí o prednesenie ich 

požiadaviek. 

 

Pani Franková, Topoľová ulica - upozornila na zničenú zeleň parkujúcimi autami. Požiadavka 

na umiestnenie zábrany. 

 

Pani Detvayiová, Javorová ulica - poškodzovanie nového chodníka parkujúcimi autami. 

Požiadavka na umiestnenie zábrany. 

 

K bodu 2: 

Predseda MsV prečítal požiadavky z posledného zasadnutia: 

 

Úloha č. 1/2015 

Opraviť kanalizačný vpust na Agátovej ulici 

- Úloha je zadaná, oprava do 2 týždňov 

 

Úloha č. 2/2015 

Zasypať nepoužívané betónové pieskovisko na Agátovej ulici 

- Po dohode dôjde k zasypaniu pieskoviska počas výstavby nového parkoviska  

 

Úloha č. 3/2015 

Orezať stromy pri chodníku od ZŠ Lipovej ku gymnáziu Javorová. 

- Úloha splnená. 

 

Úloha č. 4/2015 

Opraviť kanalizačný vpust na jednosmernej komunikácii (Lipová škola) a obnoviť vodorovné 

dopravné značenie. 

- Úloha je zadaná, vpust bude opravený do 2 týždňov 

- Vodorovné značenie bude obnovené v rámci pravidelnej údržby (máj - jún) 

 

 



Úloha č. 5/2015 

Osadiť osvetlenie a nasvietiť schodisko smerom na sídlisko Tarča. 

- Rieši sa projekt 

 

Hlavné úlohy na rok 2015 

1. Vybudovanie parkoviska na Agátovej ulici 

- Prebieha stavebné povolenie – plán leto 2015 

 

2. Vybudovanie športového ihriska na Javorovej ulici 

- Potrebné spracovať projekt 

 

3. Zrekonštruovanie komunikácie na Kamenný obrázok 

- Plánovaná oprava komunikácie v rámci bežných vysprávok 

 

4. Komplexné doriešenie chodníka na Lipovej ulici (k ZŠ Lipová) 

 

5. Zrekonštruovanie schodiska k pamätníku 700 ročnice 

- Splnené 

 

6. Zrekonštruovanie komunikácie na Javorovej ulici 

- Plánovaná rekonštrukcia časti komunikácie – vjazdu k škole 

 

7. Garáže na Brezovej ulici – vysypať drťou jamy na vnútorných komunikáciách 

-  Potrebné prezistiť kompetentné osoby a dohodnúť termín 

 

8. Garáže na Brezovej ulici – nasvietiť vstupy ku garážam 

- Rieši sa projekt 

 

K bodu 3: 

Úloha č. 6/2015 

Obnovenie retardéra na Lipovej ulici 

- Plánované v rámci bežných vysprávok 

 

Úloha č. 7/2015 

Zrezanie stromov na Kamennom obrázku spoločnosťou VSD – riešiť obnovu výsadby 

 

Úloha č. 8/2015 

Zabetónovať odkrytú časť kanalizácie na Kamennom obrázku 

 

Úloha č. 9/2015 

Požiadavka na novú kameru pri objekte Družba + lepšie osvetlenie tejto časti 

 

K bodu 4: 

Predseda MsV č. 2 poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 04.05.2015 v pondelok o 16:00 v zborovni ZŠ Lipová. 

 

Zapísal: Tomáš Hamráček 

Ing. Vladimír Jančík 

predseda MsV č. 2 


