
 

 

Zápis z výjazdového rokovania MsV č.8 zo dňa 20.9.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing.Gonda  

 privítal prítomných členov a hostí (p.Stacho a p.Bukšár) 
 oboznámil s požiadavkou občanov o zjednosmernenie ul.Vajanského a Chrapčiakova, podľa 

schémy a vyjadrenia Ing.Susu (vedúceho OVaD) – riešenie cez projektovú dokumentáciu , 
 schválenie cez ODI PZ SR a Eurobusu, ak je dvojsmerná premávka upravovať státie na ceste 
nie je možné. 

p.Stacho 

 reagoval na požiadavku občanov z ul. Duklianska tak, aby sa našla vhodnejšia trasa pre 
prejazd kamiónov, a to nie cez ul.Duklianska ale cez Telep, 

 pri kosení trávy pracovníci majú používať ochranné plachty, pri manipulácii s kosačkami 
používať kryty (na ochranu áut) 

 na ul.Vajanského 17 preveriť spätné úpravy prekopávky chodníka (doložené foto), 
 chodník na ul.Duklianska pri obch.centre Kaufland je poškodený (prepadnutý) ... ide o výjazd 

vozidiel zo zadných traktov Chrapčiakova ul. cez chodník na Duklianskej ul. 

p.Bukšár 

 na web stránke mesta sa stretol s pomenovaním ul. Švermova t. času je to ul. Hronského 
 na web stránke pri zaslaní požiadavky alebo príspevku pošta nepríde späť (neodpovedá sa 

žiadateľovi) 
 požiadavka, aby na ul. Hronského sa zrušila a premiestnila nakladaciu rampu sadrovca 

z Novoveskej Huty. Niekedy s naloží aj 24 vagónov denne. 
 prechod cez podjazd na nový cintorín je nekultúrny a bolo by potrebné vybudovať nový 

podjazd 

 
Ing.Gonda 

 požiadavka na premiestnenie nakladacej rampy bola vznesená voči prevádzkovateľovi už 
v minulosti. VSK a.s., súčasný prevádzkovateľ v súčasnom stave pravdepodobne neuvažuje 
s premiestnením rampy. Požiadavku posunieme na riešenie pre MsÚ. 

 po vybudovaní nového cintorína s domom smútku sa potreba priameho premiestňovania 
smútočných pochodov zo starého cintorína na nový cintorín minimalizuje. Z tohto dôvodu sa 
javí ako vybudovanie novej trasy pre peších ako bezpredmetné. Požiadavku však posunieme 
na riešenie pre MsÚ. 
  

 Úlohy: 

1. Prejednať možnosti zmeny trasy pre prejazd kamiónov, nie cez ul.Duklianska ale cez Telep 
prejednať s DI PZ SR. 

2. Pri kosení trávy pracovníci majú používať ochranné plachty, pri manipulácii s kosačkami 
používať kryty. 

3. Na ul.Vajanského 17 preveriť spätné úpravy prekopávok chodníka (doložené foto). 



4. Chodník na ul.Duklianska pri obch.centre Kaufland je poškodený (prepadnutý) – opraviť. 
5. Prejednať možnosti premiestnenia nakladacej rampy z ulice Hronského s prevádzkovateľom, 

resp. poskytnúť informáciu o obsahu skorších rokovaní. 
6. Vo veci výstavby nového podchodu pod železničnou traťou na nový cintorín prejednať 

problematiku s príslušnými oddeleniami MsÚ a poskytnúť informáciu. 

 
Zapísala : Ing. Jana Valkošáková                                           Ing. Vasil Kolesár 
                                                                                                   Predseda MsV č.8 

 

 


