
Zápisnica č.8  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 10.10.2016 

 
 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant, 

PhDr. Róbert Kočiš, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Mgr. Michal Demečko, Marek Marchyn 

 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a hneď informoval prítomných 

o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia:  

 

Uznesenie č.29/2016  

Upozornenie na stretávajúcu sa mládež pod vplyvom alkoholu na detských ihriskách, kde potom 

dochádza k devastácií zariadenia ihrísk.  

Od začiatku roka 2016 mestská polícia riešila 1073 priestupkov porušenia VZN 7/2015 

o zákaze podávania a používania alkoholických nápojov na území mesta SNV. Občania mesta 

majú možnosť telefonicky ohlasovať porušovanie právnych noriem na bezplatnom tel. č. 159, 

avšak veľmi často sa stáva, že oznámenie o mládeži konzumujúcej alk. nápoje sa nezakladá na 

pravde a mládež na športoviskách prípadne na iných miestach sa len stretáva. 

Berieme na vedomie. 

Uznesenie č.30/2016 

Žiadosť o častejšie hliadky MsP v lokalite vstupov do Záhradkárskej osady Mier (predný aj 

zadný)  z dôvodu veľkého počtu rozbitých fliaš.  

Porušení VZN 6/2013 o čistote sme riešili 1 115 krát. Hliadky MsP majú za úlohu pravidelne 

hliadkovať na sídlisku Mier vždy, keď je na smene viac ako jedna hliadka. 

Berieme na vedomie. 

Uznesenie č.31/2016 
Žiadosť o riešenie problému nevhodného parkovania a výjazdu na miestnu komunikáciu (na 

chodníku a zeleni) pri bytovom dome Štúrove nábrežie 11 a 12.   

Problém budeme riešiť priebežne. 

Uznesenie č.32/2016 

Upozornenie na nevhodné (šikmé) parkovanie na ulici  Trieda 1. mája a J. Wolkera,  ktoré 

spôsobuje zlé rozhľadové pomery pri výjazde z vedľajších komunikácií.  

Zatiaľ je to akceptované z dôvodu nedostatku parkovacích miest – momentálne nie sú 

plánované žiadne úpravy. 

Berieme na vedomie. 

Uznesenie č.33/2016 

Požiadavka o informáciu, kto je kompetentný reagovať na podnety občanov na internetovom 

profile mesta (facebook).  

Na podnety reaguje kancelária primátora, pri odborných stanoviskách žiada o odpovede 

vedúcich oddelení.  

Berieme na vedomie.  

 



Uznesenie č.34/2016 

Požiadavka vlastníkov hromadných garáži na ulici J. Wolkera o úpravu zrekonštruovaného 

verejného osvetlenia tak, aby bolo jedno svietidlo nasmerované aj ku garážam (tak ako to bolo 

pôvodne pred rekonštrukciou).   

Pôvodne orientovaný výložník osvetľujúci garáže pri modernizácií verejného osvetlenia nebol 

opätovne realizovaný z dôvodu nevyhovujúcich parametrov podľa platnej normy.  

Berieme na vedomie. 

 

Mgr. Kačenga upozornil na nedostatočné osvetlenie lávky pre peších od OC Lidl smerom 

k Štúrovému nábrežiu. Žiadame osadiť nový stĺp VO pri lávke pre peších zo strany od OC Lidl. 

(OKS) 

Pripomenul mailový podnet ohľadom úpravy chodníka pri križovaní ulíc J. Wolkera a  

Jílemnického. Oprava chodníka bude zaradená do zoznamu požiadaviek na rok 2017. Súčasne 

aj oprava chodníka vedľa ZŠ na ulici Zd. Nejedlého (pozdĺž ulice J. Wolkera) bude zaradená do 

zoznamu požiadaviek na rok 2017.  

Mgr. Para upozornil na chýbajúcu dopravnú značku (DZ) na ulici J. Wolkera (vedľa kotolne).  

Ing. Susa reagoval na tento podnet informáciou, že DZ je odstránená, pretože po dopravnej 

nehode bola poškodená. V najbližšom čase tam bude osadená nová prip. opravená.   

Upozornil na prašnosť účelovej komunikácie a priľahlej plochy užívanej na parkovanie 

motorových vozidiel oproti ZŠ na ulici Zd. Nejedlého. 

Úpravu plochy zaradíme do zoznamu požiadaviek na rok 2017. 

p. Melikant upozornil na zlý technický stav chodníka pri predajni CBA – od Krčméryho ulice 

okolo Štúrového nábrežia 9 – 11.   

Oprava chodníka bude zaradená do zoznamu požiadaviek na rok 2017. 

Ing. Gonda žiadal o informáciu kedy bude zrealizované nové detské ihrisko vedľa budúceho 

parkoviska na ul. Bezručovej. (OKS) 

Ďalej sa zaujímal o pokračovanie výstavby „cyklochodníka“ a zahájenie prevádzky I. etapy – 

ulica Za Šestnástkou.   

Ing. Susa informoval že, I. etapa stavby by mala byť ukončená v priebehu novembra tohto roku. 

Začalo sa s výstavbou II. etapy  (Letecká – Matušku), kde bude zrealizovaný cyklochodník, 

verejné osvetlenie a na časti stavby aj protipovodňový múrik.  V rámci stavby sa plánuje 

vysadiť 150 stromov a 20 kríkov.  

Žiadame o návrh využitia neupotrebenej zelene pri výstavbe „cyklochodníka“ na sídlisku Mier. 

(OKS) 

 

Vyzývame občanov sídliska Mier, aby do konca roka 2016 navrhli lokality vhodné na výsadbu 

novej zelene na našom sídlisku. Námety môžete doručiť prostredníctvom členov mestského 

výboru osobne (písomne), mailom na adresu gabriela.lorkova@mestosnv.sk. 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  07.11.2016  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 


