
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia MsV, konaného dňa 1. apríla  2014 

 

  

 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda MsV MUDr. Mokriš. Informoval všetkých  prítomných 

o článku uverejnenom v Korzári – upozornenie na devastovanie zelene za obchod. domom, 

kde je potrebné umiestniť zábrany, ale doposiaľ sa v tejto veci nič neurobilo. Na uverejnený 

článok reagoval predseda MsV ako aj náčelník MsP. 

 

V mesiaci máj sa uskutoční obhliadka sídliska – hlavne zosuv pôdy na Kamennom obrázku. 

V tejto časti je potrebné urobiť výsadbu kríkov, ktoré spevnia uvedený svah. 

Taktiež je potrebné sa zaoberať rozpadnutým schodišťom ku športovej hale a riešiť schodište 

ku 700.ročnici,nakoľko toto schodište je každý rok opravované nájsť riešenie . Návrh zo 

strany členom MsV bol taký, aby boli schody urobené tak ako schodište ku bývalej ubytovni 

Finiš. 

 

Na základe dožiadania  občanov MUDr. Kaniša  z Agátovej ul. a J. Dulaja z Gaštanovej ul. 

ako aj obdržania listu bolo dohodnuté stretnutie na býv. obchodným centrom dňa 11. 4. 2014 

za prítomnosti predsedu MsV ohľadom parkovania áut na sídlisku, oprava chodníkov, 

devastovanie zelene a úprava celej ul.Gaštanovej po výreze stromov – riešenie parkovania. 

 

MUDr. Karniš informoval, že v tejto veci sa bude pokračovať, do HÚ boli dané hlavne 

parkovacie miesta na sídlisku, začne sa na Topoľovej ul.. Čo sa týka chodníkov – bude 

prevádzaná postupne oprava, na našom sídlisku sa prevedie rekonštrukcia cesty na Lipovej ul, 

chodník ku ZŠ na Lipovú ul. ako aj oprava retardéra na tejto ul, nakoľko tento nespĺňa svoj 

účel. 

 

 

Predseda MsV po tomto stretnutí informoval, že tieto uvedené problémy budú riešené 

v mesiaci máj, kde bude dohodnutý postup prác od Kamenného obr., Topoľová a Gaštanová 

ul. Taktiež ubezpečil prítomných, že v nasledujúci týždeň za účasti gestora MsÚ, prípadne 

pracovníka odd.výstavby nájdu riešenie pre zamedzenie prechodu áut za býv. obchod. 

Centrom a problémov na Gaštanovej ul./prepad chodníka Gaštanová 8 a úprava po 

vyrezaných stromoch. 

 

Nasledujúce zasadnutie bude v mesiaci máj. 

 

 

   

 

                                                                                     MUDr. Ján  M o k r i š, v. r. 

                                                                                        predseda MsV č. 2 

 


