
Zápisnica č.7  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 07.09.2015 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Mgr. Jozef 

Para, PhDr. Róbert Kočiš, , Štefan Melikant   

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Marek Marchyn, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

 

 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  členov výboru 

a redaktorku Janu Buvalovú na jeho zasadnutí.  

 

Na začiatku zasadnutia Mgr. Jozef Kačenga poďakoval pracovníkom mestského úradu za 

zvládnutie a včasné ukončenie (do začiatku školského roka) rekonštrukcie komunikácií Z. 

Nejedlého a Trieda 1. mája.  

Mgr. Michal Demečko žiadal vyznačiť prechod pre chodcov pri základnej škole na ul. Z. 

Nejedlého a to cez komunikáciu Trieda 1. mája. (OVaD)  

Mgr. Jozef Para žiadal o vyznačenie plnej žltej čiary na komunikácií Z. Nejedlého pri 

bytových domoch oproti základnej škole. Súčasne požadoval vyznačiť prerušovanú žltú čiaru 

na na tej istej komunikácií v mieste vjazdu do školského areálu. (OVaD) 

 

Predseda mestského výboru zhodnotil, že po práve skončených rekonštrukčných prácach 

miestnych komunikácií na sídlisku Mier, sú komunikácie v dobrom stave. V budúcom roku 

bude mestský výbor presadzovať úpravu chodníkov.  

 

Mgr. Jozef Para pripomenul potrebu prípravy dokumentácie technického riešenia úpravy 

miestnej komunikácie Bezručovej. (OVaD) 

 

Mgr. Jozef Kačenga upozornil, že požiadavka na úpravu zadného chodníka na ul. Komenského 

č.19 je stále evidovaná. Ďalej upozornil na nefunkčné verejné osvetlenie na moste pre peších od 

Štúrového nábrežia k OC Lidl. Žiada o urýchlenú opravu existujúceho osvetlenia prípadne 

o osadenie nového z dôvodu blížiaceho sa jesenného obdobia. (OKS) 

 

Akciu „Náter mosta pre peších“ sa navrhuje termínovo presunúť do hlavných úloh na budúci 

rok (v jarných mesiacoch). 

 

Ing. Jozef Gonda upozornil na množstvo prekopávok na sídlisku Mier a žiadal dohliadnuť na 

to, aby boli dobre vykonané spätné úpravy terénu. Ing. Peter Susa oboznámil prítomných 

s informáciou, že prekopávky na sídlisku Mier realizuje nezávislo na sebe štyri  spoločnosti. 

Podľa vydaných rozhodnutí je stanovený termín ukončenia terénnych prác na máj roku 2016.  

 

Mrg Jozef Para upozornil na zlý technický stav veľkokapacitných kontajnerov  a taktiež na 

spôsob ich vyprázdňovania – po vysypaní smetí ostáva množstvo odpadu „prilepené“ na dne 

kontajnera.  Požiadať spoločnosť vykonávajúcu túto činnosť o zjednanie nápravy. (OKS)   



 

Mgr. Jozef Kačenga sa zaujímal o pokračovaní prác na bikrosovom areáli. Ing. Peter Susa 

informoval o tom, že mestský úrad zabezpečil materiál – zeminu a prácu mali vykonávať 

dobrovoľníci spolu s pracovníkmi verejnoprospešných prác.  Pri poslednom kontakte 

s dobrovoľníkmi bola poskytnutá informácia, že areál je v podstate užívania schopný.    

 

 

 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 12.10.2015 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 


