
Zápis zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 28.6.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing.Kolesár 

- Privítal prítomných na zasadnutí MsV č.8 
- Vyhodnotil uznesenia z posledného zasadnutia MsV č.17/2018 – 19/2018 
- Pri vyhodnotení uznesenia č.17/2018 informoval, že sa do MsZ pripravuje 2.  zmena 

rozpočtu, kde na prvku 6.1.3 (správa a údržba detských ihrísk) ostalo 30 000,00 eur, 
ale nie je konkretizované, že sa jedná o detské ihrisko na sídlisku Východ. 
Úloha: MsV nesúhlasí s presunom výstavby detského ihriska na sídlisku Východ na 
rok 2019. MsV trvá na pôvodnom termíne, t.j. rok 2018 v súlade s požiadavkou 
uvedenou v uznesení č.17/2018 a v súlade s koncepciou rozvoja DI. 

Ing.Kolesár 

- Oboznámil členov výboru s odpoveďou na uznesenie č.18/2018 – k dopravnej situácii 
na ul.Vajanského a Odborárov je potrebné zvolať výjazdové rokovanie. Ing.Kolesár 
navrhol stretnutie 20.9.2018 za účasti vedúceho OVaD, na ul.Vajanského o 15,30 hod. 
Úloha: Výjazdové rokovanie - stretnutie 20.9.2018 za účasti vedúceho OVaD, na 
ul.Vajanského o 15,30 hod. 

Bc.Novoroľníková 

- K uzneseniu č.19/2018 – k odpadkovým košom má pripomienku, aby pracovníci 
Brantner Nova zodpovednejšie vysypávali odpadkové koše po uliciach (aby neostávali 
odpadky v košoch). 
Úloha : Upovedomiť pracovníkov Brantner Nova, aby zodpovednejšie vysypávali 
odpadkové koše po uliciach (aby neostávali odpadky v košoch). 

 

Ing.Kolesár 

- Občanmi Gorazdovej ulice 13,15,17 bol pozvaný na ich stretnutie. Chceli vedieť ako 
sa bude riešiť parkovanie na ulici Gorazdova. Z mestského úradu mal pripravených 5 
návrhov riešenia parkovania . Ing.Kolesár členom MsV prečítal zápisnicu z tohto 
stretnutia. Zápisnicu preposlať všetkým členom MsV. 
Mestský výbor prejednal požiadavky občanov. 
 

- Pri východe von z parkoviska pri materskej škôlke na ul.Slovenskej smerom 
k pohrebnej službe je potrebné umiestniť dopravnú značku, aby východ vozidiel bol 
bezpečný.´ 



Úloha: Na križovatke ul.Slovenská – Rastislavova umiestniť dopravnú zábranu na roh 
križovatky. 

- je potrebné nájsť riešenie, ako realizovať parkovisko na sídlisku Východ. Nesúhlasí 
s vylúčením investičnej akcie parkoviska na sídl.Východ. Nezabudnúť na to , že sa 
vzali parkovacie miesta pri Geologickom prieskume a pri internáte HA.  
Úloha: MsV nesúhlasí s vylúčením investičnej akcie parkovisko na sídl. Východ 
z rozpočtu mesta na rok 2018. Žiada upraviť dispozičné riešenie parkoviska, aby sa do 
maximálnej možnej miery zachovala existujúca zeleň. Stavbu zrealizovať podľa 
možnosti v r.2018. K uvedenej problematike vystúpia na MsZ poslanci za túto 
mestskú časť. 

Bc.Novoroľníková 

- upozorňuje na potrebu pravidelného čistenia kanalizačných vpustí – v súlade 
so zmluvou VPS r.2018 

p.Buza 

- opýtal sa, aké je náhradné riešenie a ul. Levočskej ak projekt neprešiel (aj ohľadne detského 
ihriska za malým kostolom) 

Úlohy: 

1. MsV nesúhlasí s presunom výstavby detského ihriska na sídlisku Východ na rok 2019.  
MsV trvá na pôvodnom termíne, t.j. rok 2018 v súlade s požiadavkou uvedenou v 
uznesení č.17/2018 (gumový granulát ako povrch DI) a v súlade s koncepciou rozvoja 
DI. 

2. Výjazdové rokovanie - stretnutie 20.9.2018 za účasti vedúceho OVaD, na 
ul.Vajanského o 15,30 hod. 

3. Upovedomiť pracovníkov Brantner Nova, aby zodpovednejšie vysypávali odpadkové 
koše po uliciach (aby neostávali odpadky v košoch). 

4. Na križovatke ul.Slovenská – Rastislavova umiestniť dopravnú zábranu na roh 
križovatky. 

5. MsV nesúhlasí s vylúčením investičnej akcie parkovisko na sídl. Východ z rozpočtu 
mesta na rok 2018. Žiada upraviť dispozičné riešenie parkoviska, aby sa do 
maximálnej možnej miery zachovala existujúca zeleň. Stavbu zrealizovať podľa 
možnosti v r.2018, tak ako to bolo plánované v rozpočte mesta na rok 2018. 

6. Oboznámiť MsV aké je náhradné riešenie na  ul. Levočskej ak projekt neprešiel (aj 
ohľadne detského ihriska za malým kostolom). 

Zapísala: Ing. Valkošáková  Jana                                     Ing.Kolesár Vasil 

                                                                                         Predseda MsV č. 8 


