
Z Á P I S 
zo zasadnutia Mestského výboru č. 7 -  z  2. riadneho zasadnutia zo d ňa 12. 9. 2016 
 
Program: 
1. Otvorenie a prezentácia   
2.  a/ Diskusia členov MsV  
     b/ Nové úlohy - požiadavky členov MsV  
3. Záver 
 
 
1.   Zasadnutie  otvorila a  prítomných privítala  predsedníčka MsV –  Bc. Ing. Janka 
Brziaková.  
 
 
2. a/  Diskusia členov MsV – rôzne, z ktorej vyplynuli nové úlohy 
 

Na zasadnutí MsV prebehla diskusia s rôznymi témami.  
Zasadnutia sa zúčastnila predsedníčka SVB z Rázusovej ulice- p. Elena Greňová, 

ktorá členom MsV nadniesla problémy tejto lokality mesta, ktoré spočívajú predovšetkým:  
v oprave chodníkov, prístupových komunikácií, parkovacích plôch a pod.  
K uvedenej problematike sa vyjadroval Ing. Peter Susa, ktorý uviedol, že nanesené 
požiadavky, je potrebné riešiť koncepčne a to spracovaním PD, ktorá bude riešiť všetky 
uvedené požiadavky a problémy tohto územia mesta. 

V zmysle prebehnutej diskusie členov MsV a nanesených požiadaviek prizvanou 
predsedníčkou SVB Rázusovej ul., vznikli z tohto zasadnutia nové požiadavky a úlohy.  
 
 
2. b/   Nové úlohy – požiadavky členov MsV  
 
I.   MsV žiada o spracovanie PD – „Koncepčné riešenie Rázusovej ulice: výstavba 
parkovacích plôch, oprava chodníkov a komunikácií“.     
II.   MsV žiada oddelenie komunálneho servisu o celkovú rekonštrukciu detského ihriska 
na Ul. J. Hanulu, ktoré sa nachádza vo „vnútrobloku“ a zároveň žiadame predložiť 
pasportizáciu zachovávajúcich detských ihrísk v našom volebnom obvode.  
III. Predsedníčka a členovia MsV žiadajú na najbližšom zasadnutí MsV o účasť 
vedúceho OÚPaSP – Ing. arch. Teodora Štubňu. 
- MsV žiada oddelenie komunálneho servisu, aby opravilo na detskom športovom 
ihrisku na Ul. Fr. Kráľa basketbalový kôš a to jeho doplnením na existujúcu dosku a trvá na 
svojom pôvodnom stanovisku!   
(Zápis zo dňa 9. 5. 2016: Na zasadnutí MsV dňa bola prerokovaná žiadosť a petícia občanov 
z Ul. Fr. Kráľa vo veci odstránenia basketbalového koša. Petícia nespĺňa náležitosti podľa 
zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petícia je najmä 
v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 4 ods. 5. MsV po prehodnotení žiadosti na 
výbore a po miestnom šetrení niektorými členmi výboru priamo prekonzultované 
s obyvateľmi bývajúcimi v tejto lokalite, vyplynulo, že si neželajú odstránenie basketbalového 
koša a taktiež je možné na základe šetrenia konštatovať záver, že MsV predmetnú žiadosť 
zamieta).  
 
 
Najbližšie zasadnutie MsV č. 7 sa bude konať 7. 11. 2016. 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Krajňáková 


