
Zápis zo zasadnutia MsV č. 8  dňa 20. 3. 2018 

 

Prítomní :   

- podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Kolesár – privítal prítomných a vyzval hostí, aby predložili svoje návrhy a požiadavky k 
MsV  

p. Skybjaková +3 hostia: 

- predložili požiadavku o rekonštrukciu detského ihriska na ul.Slovenskej a Moravskej (vo 
vnútri traktu) – umiestnenie doložili fotom. 

Ing. Kolesár uviedol, že jednou z hlavných úloh MsV je aj detské ihrisko na sídlisku Východ. 

Bc.Novoroľníková doporučila podať žiadosť na oddelenie komunálneho servisu 
Ing.Hamráčkovi. 

Ing. Kolesár – p. Harenčárovi odpovedal na jeho dotaz ohľadne detského ihriska, že jeho 
výstavba je v pláne na rok 2018 a odpísal mu aj Ing. Gonda, že jeho výstavba je v rámci 
koncepcie DI, ale nie v časti, v ktorej to navrhuje p. Harčar.  

Úloha: rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Východ, prehodnotiť umiestnenie detského 
ihriska. 

 

p. Drobný: 

- predložil žiadosť obyvateľov Nám.SNP o vybudovanie chodníka k bytovkám od 
Slov.sporiteľne až ku vchodom bytoviek. Ak by to nebolo možné, tak aspoň vysypať štrkom. 

- pri výmene stĺpov verejného osvetlenia v parku ostali kopy zeminy okolo stĺpov, 

- medzi bytovkami na Nám.SNP má požiadavku o výmenu (opravu) lavičiek, ktoré sú 
poškodené, polámané drevené dosky. 

Ing. Kolesár pripomenul, že MsV má už dlhšiu požiadavku na rekonštrukciu celého nám SNP. 

PHDr. Semeš Miroslav – v parku na Námestí SNP sú na niekoľkých miestach kopy, ako 
zvyšky z betónovej kanalizácie po prácach firmy VEOLIA – v parku nemôže byť 
medziskládka. 

Ing. Gonda – na základe povolenia o prekopávkach je potrebné zistiť, kde je určená skládka. 



Úloha:  Zistiť v povolení o prekopávkach, kde je určená skládka a kedy končí prekopávkové 
povolenie v súvislosti s rekonštrukciou vodovodnej kanalizácie. Taktiež dať do poriadku kopy 
zeminy okolo stĺpov verejného osvetlenia. Medzi bytovkami na Nám. SNP opraviť lavičky. 

 

PhDr. Semeš Miroslav, PHD. – od ul. Hviezdoslavova od Mestskej polície až po ul. 
Chrapčiakovu autá chodia vysokou rýchlosťou – navrhuje umiestniť značku „STOP“, na ul. 
Hviezdoslavovej zlepšiť upratovanie, a od rešt. TATRA po ul. Vajanského nie je ulica 
priechodná – navrhuje státie iba na jednej strane v hornej časti ulice (ktorá je obojsmerná). 

Ing. Gonda – reagoval na uvedené problémy s dopravou na uvedených uliciach a poznamenal, 
že do rekonštrukcie komunikácií sa investovalo 6 mil. eur, a nič z problémov nie je vyriešené 
a že finančné prostriedky sa dali využiť účinnejšie. 

Ing. Kolesár navrhuje vyvolať stretnutie na mieste – výjazdové rokovanie s prítomnosťou aj 
dopravného policajta. 

Úloha: vyvolať stretnutie na mieste – výjazdové rokovanie s prítomnosťou aj dopravného 
policajta. 

p. Stacho - (býva na adrese - Duklianska 9) -  položil otázku, či sa niekedy neuvažovalo 
o obmedzení kamiónovej dopravy na ul. Duklianskej? Taktiež sa sťažoval na starostlivosť 
o zeleň, a od nákupného centra Kaufland neporiadok okolo odpadkových košov. A pri kosení 
trávy pracovníci nepoužívajú ochranné prostriedky  - od trávy je všetko dookola zašpinené 
(motorové vozidlá a fasády budov). 

Úloha: preveriť stav okolo odpadkových košov, aj či je ich dostatočný počet. 

Úloha: pri kosení trávnatých plôch používať ochranné prostriedky, tak aby motorové vozidlá 
a fasády budov neboli zašpinené od trávy. 

JUDr. Komara Michal, PHD.: 

- na základe požiadavky o spoplatnenie parkoviska pri cintoríne, má zmonitorovaný pohyb 
(parkovanie) automobilov na tomto parkovisku. Doporučuje toto parkovisko nespoplatňovať. 

p. Gonda: 

- na základe opakovaných sťažností od občanov, ktoré smerujú k nedostatočnému systému 
parkovania v meste -  začať riešiť systém parkovania. 

Úloha: MsV žiada začať riešiť systém parkovania v meste komplexne. 

 

Mgr. Semeš Michal –  na ul. Hviezdoslavovej smerom od rešt. TATRA po ul. Vajanského  
a na  ul. Hviezdoslavova k ul. Odborárov navrhuje upraviť dopravné značenia umiestnením 
dopravnej značky “ STOP“ 



Úloha: MsV navrhuje upraviť dopravné značenie na ul. Hviezdoslavovej smerom od 
rešt.TATRA po ul. Vajanského a k ul. Odborárov osadením dopravnej značky „STOP“. 

Ing.Kolesár: - na najbližšom zasadnutí MsV by chcel byť informovaný od Ing. Štubňu, 
v akom štádiu je realizácia Nám. SNP.  

 

Úlohy:  

1. Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Východ, prehodnotiť umiestnenie detského   
ihriska na ul.Slovenskej a Moravskej (vo vnútri traktu). 

2. Na Nám. SNP zistiť v povolení o prekopávkach, kde je určená skládka a kedy končí 
prekopávkové povolenie v súvislosti s rekonštrukciou vodovodnej kanalizácie . 

3. Na Nám.SNP dať do poriadku kopy zeminy okolo stĺpov verejného osvetlenia. 
4. Medzi bytovkami na nám.SNP opraviť lavičky. 
5. Výjazdové rokovanie s prítomnosťou aj dopravného policajta v súvislosti s riešením 

dopravnej situácie na ul. Odborárov, Hviezdoslavova a Vajanského. 
6. Preveriť stav okolo odpadkových košov, aj či je ich dostatočný počet a ako sa udržiava 

poriadok okolo košov od nákupného centra Kaufland a na ul.Duklianska. 
7. Pri kosení trávnatých plôch v meste  používať ochranné prostriedky, tak aby motorové 

vozidlá a fasády budov neboli zašpinené od trávy. 
8. MsV žiada začať riešiť systém parkovania v meste komplexne. 
9. MsV navrhuje upraviť dopravné značenie na ul.Hviezdoslavovej smerom od 

rešt.TATRA po ul.Vajanskehého a k ul.Odborárov osadením dopravnej značky 
„STOP“. 

Hlavné priority na rok 2018 

 
1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl.Východ 

podľa predloženej alternatívy č. 2 (parkovanie pozdĺž Českej ul.) MsV žiada 
spracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť príslušné povolenia v roku 2017 tak, 
aby sa stavba dala v roku 2018 zaradiť do realizácie v roku 2018. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 
 

2. Spracovať dispozičné riešenie a realizáciu nového parkoviska na Slovenskej ul. 24 - 
26, pred oplotením bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby, Slovenská 30. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 
 

3. Spracovať návrh plateného parkovania na parkovisku pri cintoríne na Slovenskej ul. 
s cieľom zvýhodniť krátkodobé parkovanie návštevníkov cintorína a eliminovať 
celodenné parkovanie. Spracovaný návrh predložiť na rokovanie MsV. 
Navrhovaný termín: do konca roku  2018 

 
4. Spracovať riešenie dopravnej situácie Nám.SNP – vypracovať dispozičnú štúdiu. 

Navrhovaný termín: I. polrok 2018 
 



5. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ  - v rámci koncepcie DI. 
Navrhovaný termín: do konca roka 2018 
 

6. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici vytvorením nových parkovacích miest 
s nasledovnou prioritou: 
- realizovať I. etapu  pozdĺžneho státia pred bytovými domami č. 1, 2 - 17.  

 Navrhovaný termín: do konca roku 2018 
 

7. Členovia výboru navrhujú riešiť  požiadavku realizácie spevnených parkovacích plôch 
za bytovkou Slovenská  8, 10, 12 smerom k materskej škole. Navrhujú zlikvidovať 
nevyužitý trávnatý pás smerom k MŠ a týmto rozšíriť parkovaciu plochu.   

            Navrhovaný termín: prípravná fáza I. polrok 2018 
 

 

Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                   Ing. Vasil Kolesár, v. r.  
                                                                                  predseda mestského výboru č. 8                                                                
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