
Zápisnica č. 9  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 13.11.2017 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, 

Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Marek Marchyn, PhDr. Róbert Kočiš 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Neprítomný:  

Člen výboru: Patrik Suchý 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4  Mgr. Jozef Kačenga, privítal prítomných a informoval o 

stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

Uznesenie č.26/2017: 

Mgr. Para požaduje doplniť kamerový systém na sídlisku tak, aby bolo zachytené nové 

parkovisko na Bezručovej ulici a súčasne aj novo vybudované detské ihrisko.  

Splnené. MsV žiada preveriť, či existujúca kamera má dosah aj na detské ihrisko. Úloha 

v sledovaní. 

Uznesenie č.27/2017: 

Mgr. Para poukázal na nevhodné dopravné riešenie cestnej premávky na ulici J. Wolkera 

v časti č.25 až 31. 

OVaD berie na vedomie, zatiaľ prevládajú iné priority. MsV berie na vedomie. 

Uznesenie č.28/2017: 

Mgr. Para tlmočil otázku občanov ulice Bezručovej, či sa plánuje oprava chodníka pre peších 

umiestneného pozdĺž miestnej komunikácie Bezručova.  

Je to v pláne, otázne, či bude v rozpočte dostatok finančných prostriedkov. MsV berie na 

vedomie. Úloha v sledovaní. 

Uznesenie č.29/2017: 

Mgr. Para poukázal na nedostatočné čistenie veľkokapacitných kontajnerov a upozornil, že 

v nadchádzajúcom zimnom období budú neočistené zvyšky odpadu primŕzať ku kontajnerom.  

OKS berie na vedomie. MsV berie na vedomie. Úloha v sledovaní. 

Uznesenie č.30/2017: 

Mgr. Demečko požaduje upratať parkovisko okolo chodníka na ul. Trieda 1. mája od križovatky 

s ulicou Nejedlého  po Triedu 1. mája č.60. 

OKS berie na vedomie. MsV opätovne žiada o splnenie požiadavky. Úloha v sledovaní. 

Uznesenie č.23/2017: 

MsV žiada, aby bol informovaný o termíne inštalácie bránok z pôvodného ihriska na 

Bezručovej ulici na novom mieste.   

Futbalové bránky odstránené z dôvodu výstavby parkoviska na Bezručovej ulici budú osadené 

v mestskej časti  Ferčekovce.  

MsV berie na vedomie a požaduje osadiť nové futbalové bránky na plochu medzi bytové domy 

na ul. J. Wolkera, Berzučova a Trieda 1. mája.   

OKS – bude zrealizované v prípade poskytnutia finančných prostriedkov. Je potrebné zvoliť 

lokalitu, ktorú budú obyvatelia reálne využívať. MsV berie na vedomie. 

 

Mgr. Kačenga oboznámil prítomných: 

- s otázkou zaslanej formou „odkaz pre starostu“. Pani  Babíkovú zaujíma, kedy bude opravený 

chodník na ulici Bezručovej.  



MsV zahrnie úpravu predmetného chodníka do plánu úloh MsV č.4 pre rok 2018. 

- s podnetom pána Vrábeľa týkajúceho sa problému s parkujúcimi vozidlami na príjazdovej 

ceste ku garážam na ulici J. Wolkera – vodiči parkujú svoje vozidlá tak, že blokujú výjazd 

z garáži. 

MsV sa problematikou dopravného značenia na celom sídlisku bude zaoberať komplexne.     

 

Mgr. Demečko upozornil na jamu na chodníku pred materskou škôlkou na Komenského ulici. 

Pán Melikant informoval o rozfúkanom lístí na parkovisku pred bytovým domom Štúrovo 

nábrežie č.11.   

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  11.12.2017  v pondelok o 16,00 hod. v reštaurácií Ombre 

pizza na Šafárikovom námestí.  

 

 

 

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 

 


