
 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto – juh, zo dňa  24. 4. 2017 v čase 15.00 hod. – 16.00 hod. 

 
Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :          podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 

Občania:               p. Baradlaiová 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení z mesiaca marec 2017   

3.  Požiadavky a pripomienky 

     4.  Záver 

 

1.  Zasadnutie otvoril Ing. Michal Beharka – predseda MsV č. 6.  Privítal členov na jeho zasadnutí. 

2.  Uznesenia č. 12/201 z mesiaca marec – podľa vyjadrenia Ing. Sada, PhD. mesto v týchto dňoch realizuje 

výstavbu   workoutového ihriska, ktoré sa bude nachádzať pri cyklochodníku na sídlisku Mier. 

 

 

3. Požiadavky a pripomienky: 

- p. Baradlaiová (hosť) predniesla požiadaky obyvateľov z ulíc J. Čajaka a Záborského: 

- v lokalite týchto ulíc prebiehajú stavebné práce, ktoré svojou prašnosťou znečisťujú priľahlé 

ulice a vzhľadom na veľkosť problému bol s podpismi obyvateľov dotknutých ulíc odovzdaný 

list Referátu stavebného poriadku (viď príloha)  

- p. Baradlaiová (hosť) ďalej predniesla svoje postrehy a požiadavky: 

- upozornila na nedoriešené ukončenie chodníka a cyklochodníka pred zimným štadiónom 

(OVaD) 

- upozornila na problémové vychádzanie aut z Ulice za Šestnástkou do Leteckej ulice v smere na 

sídlisko Mier – oceľové zábradlia na mostnom telese zabraňujú pri výhľade na prichádzajúce 

autá (OVaD) 

- opätovne poukázala na problémové parkovanie na Ulici J. Čajaka, autá sčasti parkujú na 

trávnikoch pred domami alebo trvalo parkujú na tzv. výhybni pre autá, ktorá by mala slúžiť len 

na to aby autá na ulici mohli navzájom vedľa seba prejsť (OVaD) 

- v súvislosti s vyššie spomenutým problémovým parkovaním spomenula, že aj nákladné autá 

následne pri vchádzaní na ulicu musia prejsť po obrubníkoch a trávnatej ploche, keďže na 

„výhybni“ parkujú autá, 

- vyslovila kritiku na zamestnancov MsÚ - nedôsledné plnenie úloh oddelení, napr. nedostatočná 

kontrola firiem vykonávajúcich opravy výtlkov, t.j. firmy zanedbávajú technologické postupy 

opráv 

                 Bc.,Ing. Geletka v súvislosti s odovzdaným listom od p. Baradlaiovej pre MsÚ podotkol,    aby boli   

prekontrolované podmienky stavebného povolenia (Referát stavebeného poriadku) 

 

      

4. Záver: 

    Ing. Michal Beharka poďakoval prítomným  za účasť.  

 

Zapísal: Ing. Milan Mucha 

 

 

                                                                                                                     

Ing. Michal Beharka 

                 predseda MsV č. 6                                                                                                                                                                      

        

 

 

      


