
Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 12.11.2018 

 
 

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.22/2018  

Mgr. Kačenga upozornil na vyprázdňovanie košov na sídlisku. Požiadal OKS o výmenu starých 

prvkov na detských ihriskách priebežne podľa možností.  

Detské ihriská sa priebežne opravujú. V prípade zistenia poškodenia prosím kontaktujte 

okamžite OKS. Koše sa vyprázdňujú pravidelne 1 x týždenne, v prípade potreby častejšie. 

MsV berie na vedomie.   

Uznesenie č.23/2018 

MsV  upozorňuje na čistotu zastávok MHD – zabezpečiť častejšiu kontrolu čistoty.   

Zastávky MHD sa priebežne kontrolujú a ich čistota je zabezpečená vo zvýšenom režime.  

MsV berie na vedomie.  

Uznesenie č.24/2018 

MsV žiada informáciu o možnosti zvýšenia počtu kontajnerov na bio odpad  v jesennom čase -  

v okolí sídliska sa nachádzajú záhradkárske osady. 

Mesto momentálne nedisponuje ďalšími kontajnermi na BIO odpad. Možnosť umiestnenia 

veľkoobjemových kontajnerov bola po prehodnotení zrušená.  

MsV berie na vedomie.  

Uznesenie č.25/2018 

Mgr. Para informoval o umiestnení nového kontajnera na biologicky odpad, ktorý sa nachádza 

na križovatke ulíc Z.Nejedlého a J.Wolkera. Žiadal informáciu o možnosti likvidácie 

biologického odpadu zo záhradkárskych osád, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obytných zón 

mesta. 

Biologický odpad môžu majitelia záhradiek umiestňovať do hnedých BIO kontajnerov na 

sídliskách, alebo odviesť na Zberný dvor. Na ulici J. Wolkera sme umiestnili ďalšie 3 hnedé 

1100 l kontajnery na BIO. Posilnili sme tak kapacitu podľa predchádzajúcej požiadavky MsV. 

MsV berie na vedomie.  

 

MsV prejednal podnet opravy chodníka na ul. J. Wolkera 34. Požiadavku doporučuje  novému 

MsV prehodnotiť a prípadne zaradiť do požiadaviek do plánu úloh na budúci rok.  

Mgr. Para upozornil na nedostatočný technický stav chodníka na ulici Trieda 1. mája 53 – 63.  

Mgr. Kačenga informoval o podnete, ktorý poukazoval na neporiadok a výkaly na detskom 

ihrisku na Bezručovej ulici. Situáciu riešil postúpením upozornenia na MsP, ktorá prisľúbila 

častejšie kontroly. OKS zabezpečilo vyčistenie a dezinfekciu ihriska.  

Mgr. Kačenga tlmočil požiadavku lepšieho osvetlenia chodníka na ulici Trieda 1. mája 53 – 63.  

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  03.12.2018  v pondelok o 17,00 hod. v reštaurácii 

Ombre Pizza.  
 

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

   predseda  MsV č.4 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


