
Zápisnica č.9  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.11.2015 

 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef Para, PhDr. Róbert Kočiš, Marek 

Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant   

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

 

 Zasadnutie otvoril podpredseda MsV č.4 Mier Mgr. Michal Demečko a privítal  členov 

výboru.  

 

Na začiatku rokovania Mgr. Demečko informoval prítomných o stave plnenia úloh 

z posledného zasadnutia:  

 Uznesenie č.26/2015: Opraviť nefunkčné osvetlenie na Štúrovom nábreží (pešie lávka k OC 

Lidl). Požiadavka bude splnená v rámci modernizácie verejného osvetlenia.  

 Uznesenie č.27/2015: Doplniť osvetlenie na prístupovom chodníku  a za oplotením MŚ na 

ul. Jilemnického.  Projekt modernizácie verejného osvetlenia s týmito svietidlami nepočítal, 

preto je potreba konzultácia s koncesionárom. 

 Uznesenie č.28/2015: Doplniť osvetlenie na prechode pre chodcov na ul. Trieda 1. mája 

č.11.   Požiadavka bude splnená v rámci modernizácie osvetlenia. 

 Uznesenie č.23/2015:  Požiadavka na úpravu zadného chodníka na ul. Komenského č.19.  

Úprava bude realizovaná.  

 

Na decembrovom zasadnutí mestského výboru bude prevedená kontrola plnenia vyššie 

uvedených uznesení.    

 

Členovia mestského výboru si do najbližšieho zasadnutia (09.12.2015) pripravia návrhy do 

Hlavných úloh pre rok 2016. 

 

Dňa 16.10.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Mestského výboru č.4 (p. Para 

a p. Kočiš)  s pracovníkom MsÚ – p. Hamráček,  ktorého cieľom bolo zosúladenie požiadaviek 

mestského výboru a prebiehajúcej modernizácie verejného osvetlenia na sídlisku Mier.  

 

Mgr. Michal Demečko upozornil na nerovnosť pred križovatkou komunikácií Trieda 1. mája 

a J. Wolkera. (OVaD) 

 

Mgr. Jozef Para upozornil, že pri vývoze odpadu zo stanoviska pri ulici Trieda 1. mája sa 

roznáša blato na miestnu komunikáciu. (OKS) 



 

PhDr. Róbert Kočiš žiadal preveriť stav žiadosti o výrub 2 ks stromov na ulici Trieda 1. mája 

21 – 23. (OKS) 

 

p. Melikant upozornil na stĺp verejného osvetlenia pred poštou, ktorého osvetľovacia časť je 

prekrytá konármi stromu. (OKS) 

Ďalej upozornil na suchý strom na Štúrovom nábreží č. 11. (OKS)  

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 09.12.2015 v streda o 17,00 hod. v reštaurácii 

Rudolf.   
 

 

 

 

    

 

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

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


