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Zápisnica 
zo zasadnutia MsV č. 6 , Staré mesto – juh, zo dňa  11.06.2018 v čase 15:00 hod. – 16:30 hod. 

 
Prítomní :              podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní :         podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení :    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program : 

1. Zasadnutie otvoril predseda MsV Ing. Michal Beharka, privítal hostí z Ulice Ferka Urbánka 

a prenechal im priestor na prednesenie svojich požiadaviek. 

2.  Hosť – p. Havrič v mene zúčastnených hostí oboznámil členov MsV o aktuálnej situácii v ich 

lokalite.  

   Za posledné roky sa neprimerane zvýšila hlučnosť vychádzajúca z rómskej osady „Vilčurňa“. Nie 

je problém ak sa príležitostne púšťa hudba z jedného miesta, ale v súčasnosti dochádza k stavu, kedy 

hudba vychádza z viacerých bytových jednotiek vo vysokých hlasitostiach. Hostia ďakujú Mestskej 

polícii za promptné riešenia po nahlásení, avšak z väčšej časti je to len dočasné riešenie situácie.  

Hosť – p. Havrič poukazuje na aroganciu a agresivitu obyvateľov lokality „Vilčurňa“, predovšetkým 

u maloletých detí. Deti chodievajú v skupinách k plotom záhrad domov z Ulice Ferka Urbánka, kde 

sa následne obnažujú, pokrikujú na obyvateľov domov vulgarizmy a v mnohých prípadoch 

vykonávajú veľké potreby pri plotoch. Ďalším faktorom je ohrozovanie zdravia obyvateľov Ulice 

Ferka Urbánka. Maloleté deti cez ploty v početných skupinách provokujú obyvateľov domov a pri 

dohovoroch hádžu po nich kamene. Sú prípady, kedy bolo potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie.   

Maloletých je v súčasnosti už vídavať aj v lokalite Kozieho vrchu, kde dochádza ku konfrontáciám 

predovšetkým pri deťoch, ženách a staršom obyvateľstve. 

Hostia jednoznačne potvrdili, že takýto problém sa už dlhoročne stupňuje a v súčasnosti je to už nad 

rámec únosnosti, kedy dochádza k verejnému ohrozovaniu a šikanovaniu obyvateľov lokality Kozí 

vrch. Hostia poukázali na fakt, že tento problém sa doteraz neriešil a musel dôjsť až do takéhoto 

štádia.  

p. Havrič vyslovil kritiku na Občianske hliadky, nakoľko ich v tejto lokalite vídavať len sporadicky. 

Gestor MsP – p. Hudáček informoval hostí, že to môže byť spôsobené aj tým, že hliadky musia ráno 

doprevádzať školopovinné deti do škôl.  

Hosť – p. Kalafut informoval členov MsV, že obyvatelia Ulice Ferka Urbánka mali v minulých 

rokoch záujem o svojpomocné vybudovanie si oplotenia, ktoré by zamedzovalo prístup k zadným 

častiam záhrad. Nakoľko sa tam však nachádza vodný tok, správca - Povodie Bodrogu a Hornádu im 

to zamietlo z dôvodu nutnosti prístupu k vodnému toku.  

Vodný tok nachádzajúci sa za záhradami obyvateľov ulice je ďalší problém, nakoľko si na vodnom 

toku neprispôsobiví občania vytvárajú hrádze z odpadkov, ktoré sa nachádzajú v lokalite Vilčurňa. 

Okrem rizika vyliatia sa toku z koryta, vzniká pri takýchto hrádzach zápach z nahromadených a 

rozkladajúcich sa odpadkov a vysoký výskyt hlodavcov. Popri kúpaní sa maloletých dochádza 

taktiež veľmi často aj k vykonávaniu veľkých potrieb a znečisťovaniu okolia.  

Hostia požadujú informáciu, či je možné skontrolovať trvalé pobyty obyvateľov, nakoľko v tejto 

lokalite je vysoká hustota obyvateľstva.  

Hosť – p. Melega predniesol ako možný návrh postavenie plota, ktorý by zamedzoval vstup Rómov 

k zadným častiam záhrad. Taktiež predniesol otázku, či by nebolo možné zriadiť v tejto lokalite 

vysunuté pracovisko MsP, ktorá by monitorovala výhradne len túto lokalitu.  

Člen MsV – Ing. Záborská navrhuje riešiť tento problém predovšetkým technickými možnosťami, 

ako je napríklad výstavba oplotenia a možnosť osadenia kamerového systému do danej lokality.  

Ing. Záborská taktiež poukázala na fakt, že v lokalite Kozí vrch je zvýšený pohyb a stretávanie sa 

v parku neprispôsobivých občanov.  

Ing. Záborská upozorňuje, že v poslednom období si chodia Rómovia obhliadať domy, pretože 

v tejto lokalite je v súčasnosti viac staršej generácie. Upozorňuje, že pokiaľ sa dostanú títo 
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neprispôsobiví občania do tejto lokality, bude to mať „domino“ efekt a bude veľmi reálne, že 

v nasledujúcich rokoch sa rómska komunita rozrastie aj do tejto oblasti. 

Hostia a MsV požadujú informáciu o kontrole čiernych stavieb v lokalite Vilčurňa, ktoré tam 

v posledných rokoch vyrástli a prečo sa s tým nič nerobí. 

p. Melega poukázal na fakt, že voľakedy mali obyvatelia Ulice Fraňa Kráľa prístupy k záhradám aj 

zo zadnej strany, nakoľko na tejto ulici je radová zástavba a prístup do záhrady je možný len cez 

dom. V súčasnosti je však zadný prístup už nemožný nakoľko vedie cez lokalitu Vilčurňa, zároveň je 

prístupová cesta už zaprataná odpadkami z tejto lokality a v neposlednom rade by to bolo zdraviu 

a majetku ohrozujúce. 

Hosť – p. Melegová oboznámila členov MsV, že v pri základných školách na sídlisku Mier dochádza 

častokrát k okrádaniu detí skupinkami maloletých Rómov.  

Hosť – p. Vaculin pripomienkuje, že v tejto lokalite dochádza pravidelne k páleniu káblov 

a následne zapáchajúcemu zadymeniu lokality Kozí vrch. 

 

Mestský výbor po vypočutí si podnetov navrhol spoločne s hosťami možné riešenia problémov: 

- v prvom rade stretnutie s predstaviteľmi mesta a otvorenie tohto problému s akútnou potrebou 

riešenia vzniknutej situácie, prípadne prizvanie si ďalších inštitúcií, 

- hľadanie technických možností, ako je výstavba oplotenia, osadenie kamier, 

- vybudovanie vysunutého pracoviska MsP v lokalite Vilčurňa, 

- zvýšenie počtu, prípadne presmerovanie občianskych hliadok a verejnoprospešných pracovníkov 

bývajúcich v tejto lokalite práve do tejto oblasti, 

- čistenie okolia vodného toku verejnoprospešnými pracovníkmi, 

- dohovor občianskym hliadkam, aby si plnili svoje povinnosti, 

- možnosť finančných postihov pre rodičov maloletých detí, ktoré by boli prichytené pri 

problémových situáciách. 

 

3. Predseda MsV oboznámil členov s plnením úloh z posledného zasadnutia. 

4. Ing. Kubičár odovzdal sťažnosť obyvateľov Ulice Medza č. 2 – 8 na dlhodobo neriešenú situáciu 

vzniknutú pri rekonštrukciu OC Lidl. V priestore medzi OC Lidl a zástavbou domou je nefunkčné 

osvetlenie. Napriek prísľubu z OC Lidl o osadenie osvetlenia, do dnešného dňa nebolo nič 

zrealizované. Preto prosí za spoločenstvo vlastníkov bytov o nápravu. 

5. Ing. Geletka na základe výjazdového stretnutia s vedúcim Oddelenia výstavby a dopravy – Ing. 

Petrom Susom požaduje o opravu vpuste medzi ulicami Stojan a A. Mickiewicza. Upozorňuje na 

potrebu opravy výtlkov na uliciach Stojan a  Kalinčiaka. Taktiež upozornil na neodtekajúcu dažďovú 

vodu pri Hotelovej akadémií. 

6. Členovia MsV požadujú od mesta dôslednejšiu kontrolu pri spätných úpravách po prekopávkach 

(viď nekvalitná práca v lokalite Kozí vrch – spätné úpravy po prekopávkach VSD, a.s.). Navrhujú 

aby do rozhodnutí bolo zakomponovaná účasť pracovníkov mesta SNV pri realizácií spätných úprav.  

Členovia MsV sa informujú, prečo sa stále používa liaty asfalt, nakoľko je táto technológia už 

nevyhovujúca a nekvalitná. 

7. Predseda MsV predniesol požiadavku majiteľov psov z Ulice E. M. Šoltésovej o realizáciu 

výbehu pre psov za ČS Shell, t.j. osadenie značenia a oplotenie výbehu 

 

8. Najbližšie stretnutie je naplánované na 10.09.2018.  

 

 

 
 

Zapísal: Ing. Milan Mucha 

 

 

                                                                                                                     

Ing. Michal Beharka 

                  predseda MsV č.6                                                                                                                                                           

        

      


