
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  9. 10. 2017 v čase 15.00 – 16.00 hod. 

 
Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní :         podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program : 

1. Otvorenie 
2.   Kontrola uznesení z mesiaca marec 2017   

     3.   Diskusia, pripomienky, postrehy 
 
1.  Zasadnutie otvoril Ing. Marián Bubeník, nakoľko predseda MsV č. 6 sa ospravedlnil zo zasadnutia.   

2. Ing. Bubeník oboznámil členov o plnení požiadaviek. MsV trvá na  prerokovaní uznesenia č.18/2017 
s Okresným dopravným inšpektorátom v Sp. N. Vsi. (OVaD)  
 
3. MsV upozornil na nebezpečenstvo kolízie automobilov s cyklistami pri križovaní cyklochodníka 
s komunikáciou v miestach nového cyklochodníka: 
- križovanie cyklochodníka s komunikáciou vedúcou z ul. Za Šestnástkou 
- križovanie cyklochodníka s komunikáciou smer Starosaská – Letecká ul. za mostom 
- križovanie cyklochodníka s komunikáciou Štúrovo nábrežie pred kruhovým objazdom v smere od Neo zóny 
MsV poukázal predovšetkým na nerešpektovanie VDZ „Daj prednosť v jazde“ pre cyklistov, ktorí toto 
značenie prehliadajú a navrhuje osadenie ZDZ P1 „Daj prednosť v jazde“. (OVaD) 
 
4.  MsV opätovne požaduje o riešenie problému s prikrmovaním mačiek, ktoré sa ukrývajú v objekte CBA. Je 
potrebné osloviť správcu budovy na opravu tej časti fasády, kde si mačky spravili pelech. (OSM)   
 
5.  p. Kubičár predniesol otázku od občanov ohľadom údržby chodníkov nachádzajúcich sa v správe mesta. 
Kto je v súčasnosti zodpovedný za ich čistenie, resp. komu to ukladá VZN mesta Sp. N. Ves. (OVaD) 
 
6.  p. Geletka poznamenal aby pred zimnou údržbou boli upozornené firmy vykonávajúce údržbu, že sneh je 
potrebné nie len odhŕňať ale v miestach kde nie je možné sneh odhŕňať, ho aj odpratávať. (OVaD) 
 
7. p. Geletka a p. Demečko požadujú o osadenie osvetlenia pri chodníku vedúcom k MŠ na ul. E. M. 
Šoltésovej. (OKS) 
 
8. MsV požaduje preveriť funkčnosť osvetlenia na Starosaskej ul. pred mostom, osvetlenie striedavo nesvieti. 
(OKS)  
 
9. MsV požaduje preveriť periodicitu kosenia trávy na Palárikovej ul. z dôvodu sťažností obyvateľov zo 
zanedbania kosby. (OKS) 
 
10. p. Geletka v mene občanov prosí o opravu chodníka vedúceho od mosta pri ZŠ Kožuchova ul. 
k Obchodnej akadémii. (OVaD) 
 
11.  p. Geletka poďakoval v mene občanov za rekonštrukciu chodníka pri MŠ na ul. E. M. Šoltésovej. 
(OVaD) 
 
12. p. Záborská navrhla aby v mesačníku I-čko bol vydaný članok pre cyklistov, vysvetľujúci, kto ma 
prednosť ak sa cyklochodník križuje s komunikáciou. (súvisí s bodom č. 3) 
 
 
Ďalšie zasadnutie MV č. 6 sa uskutoční 13. 11. 2017.  
Zapísal: Ing. Milan Mucha 
 
 

Ing. Michal Beharka 
                      predseda MsV č. 6      


