
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 4, Sídlisko Mier, 

konaného dňa  13.05.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v zborovni ZŠ Komenského v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  PaedDr. Dávid Demečko PhD.                              
                 Ing. Milan Mucha 
                 Marek Marchyn                  
                 Mgr. Radovan Marcinčin  
                 Mgr. Jozef Kačenga 
                 Mgr. Jozef Para   
                 Ing. Peter Susa 
                 Ing. Ľubomír Pastiran 

Neprítomní:  Ing. Peter Vyparina (ospr.) 
                      MUDr. Iveta Fulková  
                      Ing. Marek Magáč (ospr.) 
                      Bc. Juraj Tornay (ospr.) 
 
 

 

Prítomní občania: --- 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – PaedDr. Dávid Demečko PhD. otvoril zasadnutie a oboznámil členov s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia, 
- MsV žiada o prípravu VZN o voľnom pohybe psov v našom meste, definovanie voľných výbehových zón, 

zákazových zón, vypracovanie projektu pre výbeh psov, 
- p. Mucha poznamenal, že takýto projekt pre výbeh psov už existuje, pretože rovnakú požiadavku pre 

výbeh psov má taktiež aj MsV č.9, 
- p. Para upozornil na zvýšenú prašnosť pri MŠ Nejedlého na parkovacej ploche, upozornil na možnosť 

oslovenia RÚVZ s cieľom zmerania intenzity prašnosti, 
- p. Kačenga poukázal na aktivitu študentov Gymnázia Školská ul., ktorí sa pripojili k pracovníkom OKS 

a pomohli s čistením mesta, vrátane lokality sídliska Mier, 
- p. Kačenga upozornil na vylomenú mriežku uličnej vpuste – ul. Tr. 1. Mája 
- p. Pastiran predniesol požiadavku občanov, ktorí prosia o opravu prepadnutého chodníka na ul. Tr. 1. 

Mája 26 
- predseda MsV upozornil na potrebu vyčistenia zelených plôch od odpadkov v časti ul. Tr. 1. Mája medzi 

ul. Zdenka Nejedlého a Jilemnického ulicou, 
- MsV predniesol požiadavku občanov a vysypanie štrku pri garážiach na konci ulice J. Wolkera 
- p. Mucha predniesol požiadavku na obhliadku mostného telesa pri „Fľudri“, nakoľko schodiska vykazujú 

zlú technickú spôsobilosť, 
- p. Mucha taktiež poukázal technicky nevyhovujúci stav chodníka v stúpaní vedúci od mosta smerom 

k Duklianskej ulici,  
- p. Marchyn poukázal na rizikové križovatky ul. J. Wolkera s Jilemnického ul. a Jilemnického ul. s Tr. 1. 

Mája, kde je zvýšené riziko kolízie vozidiel z dôvodu nedostatočnej priehľadnosti zákrut, prosí 
o prejednanie týchto problémov s ODI PZ SNV a možnosťou realizácie vodorovného značenia, 

- MsV poukázal na poškodený chodník z dlažobných kociek pri OC Prima a rozbitých dlažobných kockách 
pri priechode pre chodcov na začiatku ul. Tr. 1. Mája. 

- MsV prosí o kontrolu vozidiel parkujúcich na novozrekonštruovanom chodníku na ul. J. Wolkera (koniec 
chodníka pri Dome charity), čím môže dôjsť k poškodzovaniu chodníka ale predovšetkým nie sú 
dodržané prechodové parametre pre peších (nedodržaných min. 1,5 m). V tejto lokalite je vyhovujúci 
počet parkovacích a odstavných plôch, preto nie je dôvod takéhoto nepovoleného parkovania. 

- MsV bol oboznámený s požiadavkami obyvateľov, ktoré boli zozbierané zo sociálnych sietí: 
o riešenie parkovania – Tr. 1. Mája 11 – Wolkerova ul. 
o odvoz trávy po kosení v nadväznosti na kosenie 
o možnosť zjednosmernenia Nejedlého ul. z hľadiska bezpečnosti 
o osvetlenie hviezdice Krčméryho 
o osadenie infotabúľ, resp. prevádzkového poriadku k cyklochodníkom, 
o osadenie oplotenia medzi cyklochodník a detské ihrisko, ktorá sa nachádza v jeho tesnej 

blízkosti (Štúrovo námestie 20) 
o výmena jedného sedadla na dvojhojdačke, pre malé deti (Tr. 1. Mája - bolo objednané – oks) 
o zvýšenie kontrol MsP pri detskom ihrisku – Neo zóna 
o osadenie smetného koša pri detskom ihrisku – Štúrovo nábrežie (13posch.)  



Požiadavky do úloh:  

 Návrh VZN týkajúci sa riešenia problematiky zonácie voľného výbehu psov v meste SNV (PO) 
 Oprava uličnej vpuste – Tr. 1. Mája (OVaD) 
 Oprava prepadnutého chodníka – Tr. 1. Mája 26 (OVaD) 
 Vyčistenie zelených plôch okolo kríkovej výsadby od odpadkov – úsek ul. Tr. 1. Mája od 

križovatky s Nejedlého ul. po Jilemnického ul. (OKS) 
 Vysypanie štrku ku garážam na konci ul. J. Wolkera (OVaD) 
 Oprava mostného telesa pri „Fľudri“ (OVaD) 
 Oprava chodníka vedúceho od „Fľudru“ k Duklianskej ul. – stúpanie (OVaD)  
 Možnosť realizácia vodorovného dopravného značenia v križovatkách J.Wolkera – Jilemnického 

a Jilemnického – Tr. 1. Mája (OVaD) 
 Oprava chodníka pri OC Prima a dlažobných kociek pri priechode pre chodcov- začiatok ul. Tr. 1. 

Mája (OVaD) 
 Kontrola vozidiel parkujúcich na chodníku – ul. J. Wolkera (MsP) 
 Riešenie požiadaviek občanov (OVaD, OKS, MsP) 

 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


