
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 
konaného dňa  02.12.2019 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. Jozef Gonda   
                 Ing. Pavol Čekovský 
                  

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

Prítomní občania: p. Baradlaiová, Mgr. Hudzik 

Predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala členov a hostí. Ako prvým 
prenechala slovo hosťom.  
P. Baradlaiová upozornila na prepadnuté kanály a trhliny v chodníkoch na Fándlyho ul.. Upozornila aby sa túto 
zimu nezabudlo pri odhrňovaní snehu na ul. J Čajáka.. Zároveň poukázala na potrebu vyvážania snehu 
z Fándlyho ul. skrz úzke parametre komunikácie a priľahlých chodníkov. Hostia opätovne prosia o zváženie 
osadenia spomaľovacích prvkov na ul. J. Fándlyho. Ing. Mucha a Ing. Gonda vysvetlili, že aktuálne nie je 
z dopravného hľadiska vhodné takéto prvky osadzovať. Členovia MsV navrhli napísať upozornenie do mesačníka 
Informátor pre vodičov a ich povinnosť dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 40 km/h. Hostia upozornili taktiež 
na zatekanie vody v čase vytrvalých dažďov do dvorov domov nachádzajúcich sa na ul. J. Čajáka. MsV naďalej 
požaduje zvýšenú frekvenciu merania dodržovania rýchlosti na ulici J. Fándlyho. V súvislosti s touto požiadavkou 
prosia o posúdenie možnosti osadenia dodatkových tabúľ upozorňujúcich na úsek meraný políciou. 
p. Baradlaiová upozornila na upchatý rošt na cyklochodníku nachádzajúci sa pri vstupoch na Zimný štadión.  
Ing. Gonda informoval členov a hostí o plánovanom stretnuti predsedov MsV na úrovni primátora mesta po 
nadchádzajúcom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 12.12.2019. 
 
Nové úlohy: 

a) Kontrola technického stavu kanálov a chodníkov na ul. J. Fándlyho nakoľko dané objekty sú 
v lehote možnosti reklamácie (OVaD). 

b) Kontrola zatekania z komunikácie do dvorov – ul.. J. Čajáka (OVaD). 
c) Vyčistenie roštu na cyklochodníku pri Zimnom štadióne (OKS). 
d) Napísanie článku do mesačníka Informátor s upozornením na potrebu dodržiavania rýchlosti na 

ul. J. Fándlyho (OVaD, RK). 
 
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. 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. 

6. 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) 

7. 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) 

 
 

Najbližšie stretnutie MsV č.6 je naplánované na deň  03.02.2020 (pondelok) o 16.00 hod. v priestoroch Hotela 
Preveza. Prípadná zmena termínu bude vopred oznámená. 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
Overil: Ing. Z. Záborská 
 


