
Zápisnica č.4  
zo zasadnutia MsV č. 4 Mier, konaného 11. 4. 2016 

 
 
 

Prítomní:   
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, Marek 
Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, PhDr. Róbert Kočiš 
Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 
Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 
Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 
 
Neprítomní:  
Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Ing. Jozef Gonda  
 
 
Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal členov výboru.  
 
Na začiatku rokovania Mgr. Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného 
zasadnutia:  
   
Uznesenie č.1/2016:  
Kontinuálne pokračovanie osvetlenia komunikácie Trieda 1. mája po oboch stranách – buď 
doplniť existujúce stožiare, alebo na existujúcich zvýšiť intenzitu osvetlenia. 
Na základe vykonaných meraní osvetlenie vyhovuje norme, z toho dôvodu sa neuvažuje v danej 
lokalite s doplnením svetelných bodov. 
Berieme na vedomie.  
 
Uznesenie č.2/2016: 
Na chodníku za materskou škôlkou na Jilemnického ulici doplniť osvetlenie. 
Úloha splnená.  
Berieme na vedomie. 
 
Uznesenie č.3/2016: 
Napriek výmene verejného osvetlenia na moste pre peších od nákupného centra LIDL na 
Štúrovo nábrežie je stred mosta neosvetlený. Žiadame o úpravu osvetlenia tak, aby bol most 
osvetlený v celej dĺžke. Taktiež žiadame doplniť ešte jeden stĺp verejného osvetlenia v úseku od 
mosta po chodník na Štúrovo nábrežie.  
OKS - Pokúsime sa nakloniť osvetlenie na moste, aby osvetľovalo aj stred. V danom úseku 
bude realizovaný cyklochodník s osvetlením. 
Berieme na vedomie. 
 
Uznesenie č.6/2016: 
Častejšie kosenie ihriska vo dvore na ul. Komenského č. 17 – 19.  
Kosenie je v rámci pridelených financií realizované 3 x ročne.  
Berieme na vedomie. 
 
Uznesenie č.7/2016 
Podnet pána Jána Filipa bývajúceho na Štúrovom nábreží. Upozornil na poškodzovanie 
trávnika pri novinovom stánku Štúrovo nábrežie 4 rozrývaním automobilom dovážajúcim dennú 
tlač. Problém navrhoval riešiť postavením betónových kvetináčov – premiestniť ich z Triedy 1. 



mája 23 vedľa novinového stánku Štúrovo nábrežie 4.  
Podnet bude vyriešený. 
V sledovaní. 
 
Uznesenie č.8/2016 
Potreba výmeny kontajnera na papier na J. Wolkera 24. 
Poškodený kontajner bol stiahnutý, v súčasnosti nie je nový kontajner k dispozícií. 
V sledovaní. 
 
Uznesenie č.9/2016 
Spätné úpravy spevnených plôch po stavebných prácach spol. Emkobel. 
Emkobel a firma Milanko s.r.o., by mali riešiť spätné úpravy v apríli, máji 2016 (predpokladaný 
začiatok  po 12.04.2016). 
 
Uznesenie č.10/2016 
Mgr. Para opätovne upozornil na zlý stav veľkokapacitných kontajnerov na sídl. Mier a potrebu 
ich opravy. 
Veľkokapacitné kontajnery sú funkčné, v roku 2014 boli aj natreté. 
Žiadame opätovne natrieť predmetný kontajner. 
 
Uznesenie č.11/2016 
PhDr. Kočiš tlmočil požiadavku pracovníkov predajne Diskonto o presun odpadkového koša 
spred ich predajne na iné miesto v území nákupného strediska.  
Po obhliadke bude zvážené premiestnenie.  
V sledovaní. 
 
Uznesenie č.12/2016 
Mgr. Demečko predniesol požiadavku občanov bytového domu Trieda 1. mája č. 59 na zvýšený 
počet hliadok Mestskej polície vo večerných hodinách v zadnej časti komplexu Charity.  
Bude zabezpečné zvýšenie kontrolnej hliadkovacej činnosti. 
 
p. Marchyn upozornil na neporiadok, hluk a zhromažďovanie sa ľudí vo dvore pri objekte č. 1 
na ulici Krčméryho.    
Žiadame o vykonanie kontrolnej činnosti v súčinnosťou s políciou so zameraním na užívanie 
alkoholu na verejnom priestranstve. (MsP). 
 
Mgr. Kačenga oboznámil členov výboru s podnetom týkajúcim sa cyklistickej dráhy na ul. 
Jilemníckeho. V minulosti mala skupina dobrovoľníkov záujem o úpravu tejto dráhy. 
V súčasnosti aktivita ochabla a po hrubých terénnych úpravách tam zostali veľké kamene. Na 
úpravu tejto lokality nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Mestský výbor  trvá na zachovaní 
využitia lokality ako cyklistický areál, pričom je potrebné upraviť terén a vybudovať chodník.   
Ďalej upozornil na podnety ohľadom náhradnej výsadby zelene pri výstavbe cyklotrasy súbežne 
s riekou Hornád.  Konkrétne sa zaujímal, kde bude umiestnená náhradná výsadba na sídlisku 
Mier. Súčasne ponúkol pomoc študentov gymnázia na ulici Školskej pri výsadbe tejto zelene.  
Ing. Susa – náhradná výsadba bude umiestnená v okolí lokality výstavby cyklotrasy na sídlisku 
Mier.  
 
Spoločná akcia mestského výboru č. 4 – náter lavičky pre peších od nákupného centra LIDL na 
Štúrovo nábrežie sa uskutoční 29. apríla 2016 so začiatkom o 13,00 hod. V prípade 
nepriaznivých poveternostných podmienok bude určený náhradný termín. Technicko-
materiálne vybavenie zabezpečí OVaD.   
 



Mgr. Demečko upozornil na zlý technický stav bezpečnostného zábradlia medzi chodníkom 
a miestnou komunikáciou Trieda 1. mája. (OVaD) 
Ďalej pripomenul realizáciu prechodu pre chodcov na križovatke Z. Nejedlého a Tr. 1. mája. 
(OVaD) 
V okolí MŠ na ulici Z. Nejedlého došlo pri úprave spevnených plôch k ich narušeniu tak, že 
v súčasnosti sa tam po daždi drží voda a blato. (OVaD)  
 
Mgr. Para tlmočil požiadavku vlastníkov garáži na ulici J. Wolkera o úpravu prístupovej 
komunikácie. 
 
p. Melikant pripomenul problematiku ohradenia kontajnerov na Štúrovom nábreží a poukázal 
na odstránenie preliezky so šmýkačkou v okolí bytového domu Štúrovo nábrežie č. 11. (OKS) 
 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 9. 5. 2016 v pondelok o 16.30 hod. v zborovni ZŠ 
Komenského ul.  
 
 
 
 
   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   
   predseda  MsV č. 4 
 
 
Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


