
Zápisnica č. 6  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 11.06.2018 

 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny  

 

Predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga privítal prítomných, otvoril zasadnutie.  

Mgr. Jozef Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

Uznesenie č.15/2018  

Mgr. Kačenga informoval o podnete, ktorého predmetom je znečistení detského ihriska 

(v lokalite medzi ulicami Trieda 1. mája, J. Wolkera a Bezručova)  výkalmi psov a aj ľudí.  

Poukazuje na potrebu oplotenia detského ihriska a pieskoviska.  

Detské ihrisko bolo dôkladne vyčistené. Čistota sa udržiava v pravidelných intervaloch. Potrebu 

oplotenia evidujeme.  MsV berie na vedomie. 

Uznesenie č.16/2018 

Mgr. Para tlmočil požiadavku občanov doplniť verejné osvetlenie na ul. J. Wolkera č.25 – 31. 

Požiadavku berieme na vedomie, bude zahrnutá do plánu modernizácie. Úloha v sledovaní. 

Uznesenie č.17/2018 

Mgr. Para upozornil na potrebu zosúladenia odvozu pokosenej trávy v ten istý deň, keď sa 

pokosí.   

Dodávateľ prác bol upozornený, problém nastal z dôvodu nepriaznivého počasia. MsV berie na 

vedomie.  

Uznesenie č. 18/2018 

Mgr. Para žiadal o úpravu plochy vedľa komunikácie J. Wolkera, kde bol pôvodne umiestnený 

veľkokapacitný kontajner pre zber komunálneho odpadu. 

Upresnenie požiadavky na zasadnutí MsV. Úloha v sledovaní.  

Uznesenie č.19/2018 

p. Melikant upozornil na znečistenú autobusovú zastávku na Štúrovom nábreží č.14. 

Priestor autobusovej zastávky a priľahlého parkoviska bol vyčistený. MsV berie na vedomie.  

 

Mgr. Kačenga: 

 žiada o realizáciu chodníka k detskému ihrisku na ulici Z. Nejedlého; 

 tlmočil požiadavku na pravidelnú výmenu piesku v detských pieskoviskách. MsV 

skonštatoval, že piesok je pravidelne menený a pieskoviská udržiavané; 

 tlmočil požiadavku novej hojdačky na detskom ihrisku na Štúrovom nábreží. MsV 

podporuje požiadavku občanov.  

Mgr. Demečko skonštatoval, že došlo k uprataniu parkoviska a priľahlej zelene v lokalite od ZŠ 

Nejedlého po Triedu 1.mája.    

MsV sa zaoberal problematikou kosenia trávy na sídlisku. Skonštatoval, že situácia sa zlepšila, 

ale nie je ideálna. Nepokosená tráva ostala medzi kruhovým objazdom a Fľúdrom.  

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  10.09.2018  v pondelok o 16,30 hod. v zborovni 

ZŠ ul. Komenského.  
 

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

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


