
                                                        Z á p i s n i c a 
 
                zo zasadnutia MsV č. 2 konaného dňa 5. mája  2014 
 
  
 
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 
Prizvaný : Ing. Susa, odd. výst.a dopravy 
 
Členovia MsV sa zišli na Kamennom obrázku za účelom riešenia zosuvu svahu oproti 
domom. 
 
MUDr. Mokriš, predseda MsV informoval o stretnutí predsedov, kde bolo dojednané toto 
stretnutie za prítomnosti Ing. Susu, odd. výst. a dopravy a Dr. Olejníka, ved. KS ohľadom 
zosuvu svahu. 
 
Taktiež informoval o umiestnení kamery na sídlisku. Táto by mala byť na Brezovej ul., na 
ktorej je vybudované aj nové parkovisko- je to aj hlavná cesta cez sídlisko /v týchto miestach 
už boli hlásené aj spôsobené škody na autách – prepichnutie pneumatík/. 
 
MsV prejednával vyčlenenie priestroru na venčenie psov /priestor oproti obchod. centru 
smerom ku 700 roč./      
Do 5.6. 2014 sa MsV vyjadrí k umiestneniu kamery a priestoru na venčenie psov. 
 
Priamo na Kamennom obrázku Ing. Susa s Ing. Filipom bývajúcim na Kam. obrázku dohodol 
dovezenie zeminy pred domč. 15, za účelom úpravy svahu. Zemina bude svojpomocne 
rozhrnutá. 
Ďalej bude potrebné dosadiť stromy na spevnenie svahu. 
 
Členovia MsV sa ďalej presunuli na Topoľovú ul. 
Blok Čergov pri kaplnke, kde je značne zdevastovaná zeleň- úpravu tohto priestoru zabezpečí 
Dr.Olejník, ved. KS MsÚ. 
 
Opätovne bolo prejednávané schodište ku športovej hale ako aj parkovisko na Topoľovej ul. 
/Tieto úlohy sú v Pláne hlavných úloh na rok 2014/ 
 
Na Gaštanovej ul. bola prevedená znovu obhliadka priestoru po vyrezaných stromoch, kde je 
potrebné odstrániť pne a korene, nechať úzky pás zelene – zabezpečí Dr. Olejník, ved. KS 
MsÚ. 
Ostatné práce zabezpečí Ing. Susa ako aj parkovacie miesta v celej tejto časti tak, ako to bolo 
dohodnuté na predchádzajúcich zasadnutiach  /viď náčrt z 22.3.2010/ 
 
 
Po vyčerpaní programu predseda MsV poďakoval prítomným za účasť a obhliadku  
jednotlivých častí sídliska ukončil. 
 
 
                                                                                    MUD.Ján  M o k r i š, v. r. 
                                                                                       Predseda MsV č. 2 


