
Predložené požiadavky v r. 2007
1. Umiestni alší  kontajner na koniec Vajanského ul. po as jarného upratovania.
2. Upravi  chodník na Ul. J. C. Hronského smerom od starého po nový cintorín

vyasfaltovaním.
3. Rekonštruova  chodníky na Hviezdoslavovej ul.
4. Osadi  st py verejného osvetlenia a smetné nádoby od Sintry po SOU na

Markušovskej ceste.
5. Upravi  hlinenú plochu pri Sintre – pri vchode smerom od trhoviska.
6. Zabezpe  prechod na Letnej 65 z Letnej na Koce ovu ul. po rekonštrukcii objektu.
7. Zrealizova  úpravu plochy na spevnené parkovisko na Kollárovej ulici oproti výjazdu

Koce ovej ul.
8. Skontrolova  stav daž ových vpustí v celom obvode a zistené závady odstráni .
9. Pod a požiadaviek RNDr. Ruttkaya vy leni  5-6 parkovacích miest a upravi  ich

zámkovou dlažbou.
10. Obnovi  a zrekonštruova  detské ihrisko na sídl. Východ.
11. Zlikvidova  nelegálne skládky na Puškinovej ul., pri Židovskom cintoríne pozd ž žel.

trate.
12. Vyzva  Tra ovú dištanciu Železníc SR na odstránenie schátralého objektu pri

levo ských rampách.
13. Rekonštruova  chodníky nad  podjazdom na Fabiniho ul.
14. Opravi  komunikácie na Koce ovej, Mišíkovej a Rastislavovej ul., križovatku pri

Geolog. prieskume a ZSŠHSaO.
15. Vyzva  majite ov záhradiek a garáží pri Židovskom cintoríne na odstránenie divokej

skládky.
16. Osadi  st py verejného osvetlenia pri ZUŠ na Fabiniho ul.
17. Vyzva  oddelenie komunálne servisu  na spoluprácu pri úprave priestoru Židovského

cintorína a zlikvidovanie diery, v ktorej prebýva bezdomovec.
18. Rozšíri  plochu na parkovanie po odstránených smetných nádobách na Levo skej 20 –

22.
19. Upravi  komunikáciu od Diskokotolne po potraviny Bala na Gorazdovej ul.
20. Vyzva  firmu Petra, a. s. na asté polievanie Ul. J. C. Hronského.
21. Rekonštruova  chodník z bytového domu . 20 k odpadovým nádobám.
22. Opravi  lavi ky na detskom ihrisku a umiestni  odpadové nádoby pri bytovom dome

na Levo skej 20.
23. Vyrieši  po stavebnej stránke chodník na rohu Rastislavovej a Koce ovej ul. pri

trafike (je tam diera).
24. Dorieši  cestu za cintorínom – rozšíri  alebo zmeni  na jednosmernú.
25. Vymeni  zlomené st piky pri vchode na sídl. Východ – areál Sintra
26. Osadi  svietidlá pri chodníku od kostola k ubytovni – areál Sintra.
27. Vyzna  a upravi  parkovanie pri ZUŠ.
28.  Upravi  priestor pred stavebninami Fekete.
29. Opravi  lavi ky na Ul. Fabiniho.
30. Upravi  zelený pás na Ul. B. Nemcovej.
31. Rieši  chodník cez zele  a opravi  pieskovisko – zadný trakt Gorazdovej ul. (smer

k Andreánskemu).
32. Dorieši  parkovanie v zadnej asti Gorazdovej ul.
33. Opravi  pieskovisko na Svätoplukovej ul.
34. Opravi  chodník k malému kostolu od Svätoplukovej ul.
35. Upravi  plochu na prie ne parkovanie oproti firme PS Findura.
36. Upravi  plochu na parkovanie pri MŠ na Slovenskej ul.



37. Opravi  chodník z Rastislavovej ul. k MŠ na Slovenskej ul.
38. Dorieši  existujúce staré konštrukcie – skorodované, nefunk né v celej m. asti.


