
 
Mestský výbor č. 8 

Zápisnica zo zasadnutia, konaného 1. 4. 2008 
Prítomní:  PhDr. Miroslav Semeš, RNDr. Ladislav Ruttkay, Ondrej Bukšár, JUDr. Viera 

Ječimová, Eva Herichová, Ing. Andrea Jančíková, Jozef Hric – MsP, občanie: 
p. Nováková, p. Buková, p. Kufčáková, p. Novák, p. Stanko 

 
Neprítomní:  JUDr. Michal Komara, Ing. Stanislav Susa, Rudolf Tirpák, Milan Revaj, 

František Bolčák, Ing. Alfonz Satmár, Ing. Vasiľ Kolesár 
 
 
 

Zasadnutie mestského výboru otvoril a viedol PhDr. Semeš. Požiadal prítomných 
občanov, aby vyjadrili svoje požiadavky. 
 
P. Novák  

- vyjadril nespokojnosť s prostredím v zadnom trakte Gorazdovej ulice č. 7 a to hlavne  
z dôvodu parkovania osobných motorových vozidiel na trávnatej ploche; 
- v čase konania diskoték v Zio bare sa množstvo mladých ľudí zhromažďuje v týchto 
priestoroch a robia neporiadok; 
- prostredie znečisťujú i fajčiaci študenti okolitých škôl; 
- navrhol:  - vysypanie piesku na poškodenú zeleň; 

- osadiť parkovacie automaty v priestoroch Gorazdovej ul.; 
- osadiť značku zákaz vjazdu v zadnom trakte; 
- odstrániť stojany z lavičiek. 

 
P. Buková poukázala na:  

- nespokojnosť s parkujúcimi vozidlami na chodníkoch na Gorazdovej ul.; 
- znečistené prostredie fajčiacimi študentmii okolitých škôl; 
- zhromažďovanie mladých ľudí v čase konania podujatí v Zio bare a znečisťovanie 
prostredia; 
- nespokojnosť v plánovaným vybudovaním parkoviska na úkor zelene; 
- rýchlosť prechádzajúcich vozidiel cez Gorazdovu ul. a požiadala osadiť značku na 
obmedzenie rýchlosti (40). 

 
P. Stanko 
 poukázal na:  
- stekajúcu vodu z parkoviska na chodník; 
- zalomený kanál v zadnej časti – chodia tam i ťažké vozidlá (Nova); 
- v objekte Atlantelu sú vŕby, ktoré spôsobujú neporiadok, požiadal ich pravidelnú údržbu; 
- požiadal ich ohradiť priestor, ktorý súvisí so vstupom ku garážam, 
- požiadal o častejšie hliadky MsP, hlavne pred začiatkom akcií v Zio bare. 
 
J. Hric – MsP  
- hliadka MsP príde vždy, keď zavolajú na bezplatné číslo 159. 
 
P. Kufčáková  
- požiadala osadiť koše na psie exkrementy a vyhradiť priestor na venčenie. 
 



Ing. Gonda  
- zadná časť Gorazdovej ul. bude upravená štrkom, 
- osadený bude uzamykateľný stĺp, pre umožnenie prístupu vozidlám na údržbu zelene, 
- požiadal o trpezlivosť, práce sú zadané, ich vykonanie bude uskutočnené podľa priorít, 
- informoval o prijatej koncepcii parkovania v meste – na Gorazdovej ul. je platená 
parkovacia zóna – 40,- Sk/ hod. 
- je nutné rozširovať parkovacie plochy i na úkor zelene, 
- dopravné značenia nie sú umiestňované na účelové komunikácie, kde nie je 
právny dosah na uplatnenie ich dodržiavania. 
 
PhDr. Semeš  
- informoval o procese prijatia koncepcie parkovania v MsR, 
- navrhol osobnú prehliadku členom mestského výboru - dňa 15. 4. 2008  o 13.30 - zraz pri 
Potravinách Bala, následne sa uskutoční zasadnutie MsV na Radnici. 
RNDr. Ruttkay  
- podporil návrh na osobnú prehliadku terénu; 
- informoval o prijatých opatreniach školy – každému žiakovi pristihnutému v čase 
vyučovania mimo priestor školy je navrhnutá znížená známka zo správania; 
- v čase po vyučovaní sa študenti stávajú občanmi mesta a škola nemá dosah na ich právanie; 
- opýtal sa na plnenie úloh z roku 2008 

� parkovisko Slovenská ul. (bude v r. 2008), 
� úpravu priestorov na Rastislavovej ul. (vysypanie zeminy v r. 2008), 

- požiadal osadiť verejné osvetlenie v časti prechodu od malého kostola na Letnú ulicu; 
- vyjadril názor na riešenie jednosmernej komunikácie na Ul. J. C. Hronského – preferuje 
obojstrannú komunikáciu. 
P. Bukšár  
- požiadal odstrániť zimný posyp pri sádrovke. 
 
 

Sumarizácia požiadaviek bude predložená po uskutočnení osobnej prehliadky Ul. 
Gorazdovej a J. C. Hronského na zasadnutí dňa15. 4. 2008. 
 
 
 
 
Zapísala: Andrea Jančíková    PhDr. Miroslav Semeš, v. r. 

     predseda MsV č. 8 


