
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 
konaného dňa  07.10.2019 od 16:00 – 17:30 hod. v salóniku hotela Preveza v Sp. N. Vsi 

 

Prítomní:  Ing. Zuzana Záborská  Ing. Michal Beharka 
                 Ing. Milan Mucha         Ing. Peter Pekarčík   
                 Ing. Pavol Kubičár       Milan Hudaček 
                 Mgr. Peter Formela 
                 Ing. Pavol Čekovský 
                  

Neprítomní: Mgr. Ing. Igor Geletka   
                    Patrik Brezovaj           
                    MUDr. Peter Zelený  
 

Prítomní občania: --- 

   Predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala členov. Infomovala členov 
výboru  o bodoch rokovania MsZ, upriamila pozornosť na Vyhodnotenie rozvojového dokumentu mesta a na 
návrhy v Akčnom pláne do konca roku 2022.  Návrhy sú zverejnené na web stránke mesta v časti Strategické 
dokumenty a odporučila ich pozrieť. Ďalej oboznámila členov výboru s plnením úloh a uznesení MsV č.6.  
K podnetu/ sťažnosti občanov na ul. Fandlyho Ing. Mucha uviedol  vykonané opatrenia: 
   Na  Oddelenie dopravného inšpektorátu PZ v SNV bola zaslaná Žiadosť o vyjadrenie sa k osadeniu 
spomaľovacích prahov a dopravného značenia s obmedzením maximálnej rýchlosti na 40 km/h.  
   Diskusia k úlohám a uzneseniam  potvrdila všetky – dlhodobo plánované, ako aj úlohy v súčasnosti  v plnení:    
 
SUMÁR ÚLOH:  

Trvajúce úlohy: 
Vypracovanie geologického zamerania k projektu sprejazdnenia Rožňavskej cesty  
 
Úlohy v plnení: 

1. Rekonštrukcia MK vedúcej k materskej škole na ul. E. M. Šoltésovej s doplnením verejného 
osvetlenia (OVaD, OKS). 
 

2. Možnosť realizácie parkovacích miest na ploche pri RÚVZ s vysporiadaním pozemkov (OVaD, 
OSM). 

 
3. Kontrola vysprávok ciest a chodníkov (OVaD). 

 
4. Obnova skateparku. 

 
5. Urgentné riešenie prejazdnosti ulicami Juraja Fándlyho a Obrancov mieru v zmysle vyššie 

uvedených požiadaviek. O riešení problému informovať predsedu Msv č.6 bezodkladne. (OVaD) 
 

6. Kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na ul. J. Fándlyho a Obrancov Mieru, 
infomovať MsV.č 6 o počte vykonaných kontrol  a o ich výsledkoch. (OVaD).  

              MsV požaduje riešenie problematiky prejazdnosti Fándlyho ul. na komisii výstavby, dopravy  
              a územného plánovani.a. 
 

7. Navrhnúť realizáciu detského ihriska, ako aj ihriska/športoviska pre loptové hry medzi blokmi ul. 
Za Hornádom (basketbal, futbal, volejbal, zakomponovať požiadavku do aktivít mesta na roky 
2019/2020; (OKS) 
 

8. Prerokovať na úrovni vedenia mesta možnosti postúpenia údržby zelene Lesmi mesta SNV, na 
rokovanie prizvať predsedníčku MsV č.6 a podpredsedníčku Komisie ŽP pri MsZ (OKS) 

 
9. Opraviť kanál na ul. J.Fándlyho pri odbočke na ul. J. Čajaka (OVaD) 

 
MsV navrhuje na najbližšie zasadnutie pozvať viceprimátora mesta Ing. Jozefa Gondu, vedúceho OKS a  
riaditeľa  STEZ. 
Najbližšie stretnutie MsV č.6 je naplánované na deň  2.12.2019 o 16.00 hod. v priestoroch Hotela Preveza. 
 
Zapisovatelia: Ing. Milan Mucha, Ing. Z. Záborská 
 


