
ZÁPISNICA 
z výjazdového zasadnutia MsV č. 5 - sídlisko Západ, 

konaného dňa  11.10.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v lokalite sídliska Západ, Sp. N. Ves 
 

Prítomní:  Adnan Akram                 Ing. Milan Mucha 
                 Bc. Miroslav Kubík         Juraj Jurčišin  
                 Mgr. Tomáš Cehlár        Mgr. Peter Bednár 
                 Ján Petrík                      Bc. Pavol Jančík 
                 Peter Šimko   
                 Ing. Ladislav Lučivjanský 

 

Neprítomní:  Mgr. Andrej Cpin 
                      Peter Šimko 
                      Ján Petrík 
                       
 
 

Prítomní občania: p. Balaneanová,  

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – p. Adnan Akram (ďalej len „predseda MsV“) privítal členov a oboznámil ich s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia  
- MsV opätovne upozorňuje na potrebu obnovy chodníkov na Kolárskej a Tkáčskej ul.,  
- MsV upozornil na nedokončené vysprávky na sídl. Západ, predovšetkým vjazd na parkovisko 

Zámočnícka ul., vjazd na parkovisko vo vnutrobloku medzi Kolárskou a Tkáčskou ul., na začiatku 
Kamenárskej 

- p. Balaneanová vyslovila nespokojnosť, nakoľko bola informovaná o obnove chodníka medzi Strojníckou 
a Kamenárskou ul. v rámci rekonštrukcie Strojníckej ul., pričom nakoniec k obnove nedošlo, 

- MsV prosí v prípade obnovy detských hojdačiek aby sa montovali dve veľkosti hojdačiek pre detí, 
- MsV prosí o opravu zatravňovacích dielcov na Duklianskej ul., 
- MsV prosí o prehodnotenie postupu kosenia, aby sa začínalo od vnutroblokov a nie od železničného 

priecestia,  
- MsV prosí o informáciu k možnostiam revitalizácie zelene vo vnútroblokoch, 
- MsV prosí o odstránenie nepoužívaných infotabúľ na sídlisku Západ 

 
Nové úlohy: 

 Opätovná požiadavku na opravu chodníkov 
 Dokončenie vysprávok komunikácii na sídlisku Západ 
 Oprava zatravňovacích dielcov na Duklianskej ul. (OVaD) 
 Prehodnotenie postupu prác kosenia (OKS) 
 Odstránenie nefunkčných infotabúľ (OVS) 
 Podanie informácie k možnosti revitalizácie zelene vo vnutroblokoch (OKS) 
 Osadenie verejného osvetlenia na komunikáciu vedúcej od BD SNV ku garážiam (OKS)  

 

Úlohy v trvaní: 

 Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v lokalite sídliska Západ (OVaD) 
 Odstránenie starých nefunkčných pieskovísk, koncepčná realizácia nových detských ihrísk so 

širším záberom lokality (OKS) 
 Prepojenie Hutníckej ul. a Radlinského cesty – úloha zaradená do hl. úloh (OVaD) 
 Revízia detských ihrísk, obnova preliezok (OKS) 
 Postupné odstraňovanie obrubníkov neexistujúcich chodníkov (OVaD) 

 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


