
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 14.6.2012 

Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,  PharmDr.Ján Valjan, Ing.Stanislav Susa, Klement 
Buňa, Bc.Lívia Klaciková , Milan Zahuranec 

                  Ing.Peter Susa - MsÚ OVaD,  JUDr.Michal Komara, PhD.-gestor za MsP, 
Ing.Andrea Jančíková – gestor za MsÚ 

                   
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- informoval o potrebe opravy chodníka na Vajanského  ul. (dvihnúť chodník na zámkovej 

dlažbe – voda), 
- pri ZUŠ zasypať jamy, pretože nie je zabezpečený odtok  dažďovej vody  (upraviť aspoň 

vstup do ZUŚ 
 

JUDr.Michal Komara 

- oprava aj na Svätoplukovej ul. – preveriť závažnosť situácie – akútne práce riešiť s pani 
prednostkou, 

- opraviť vytrhnuté pologule na parkovisku  pri starom súde, 
- na parkovisku pri Pošte po otvorení rampy premiestniť značku za rampu, 
- zaoberať sa parkovaním taxislužby pri Pošte 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- Od rešt.TATRA po Vajanského ul. ( smerom k  autobus.stanici) vyznačiť priechody pre 
chodcov a aj na ul.Hviezdoslavovej  smerom na Chrapčiakovu ul. 

PharmDr. Valjan 

- Zámkovú dlažbu je nutné opraviť aj na ul. Českej 1, preveriť majetkové vysporiadanie 
chodníka, v prípade potreby upovedomiť vlastníka 

Ing.Stanislav Susa 

- Na ul.Kollárovej v rámci možností orezať stromy. 

Priority na rok 2012: 
1. Okamžité opätovné urgovanie  riešenia  prípravy úpravy chodníka na Gorazdovej ulici. 

Jednanie s Ing.Pavolom zo Správcovskej firmy a Bytovým družstvom , ohľadne úpravy 
chodníka. Je potrebné otvoriť kanále a zvody. 

     
2.  Oprava chodníka na ul.Slovenskej, od ul.Mudroňovej po Geologický prieskum. 

    
3.  Preveriť záruky firmy, ktorá previedla rekonštrukciu cesty medzi Daňovým úradom   
     a ZUŠ k zadnému traktu Školskej ulice, vrátane prechodu k Letnému kinu . 
      

     4. Opraviť chodník  od ul. Odborárov po ul.Vajanského.  
 
      5.  Upraviť detské ihrisko na sídl. Východ, vynoviť betónové panely (možnosť osloviť  

     p.Emila Labaja, vymaľovať a vytvoriť detské motívy). 
 



6.  Preveriť, ako sa dá vyriešiť problém s množstvom vody na chodníku smerom od  
     Daňového úradu  k škole.  

 
7. Opraviť koniec chodníka na ul.Duklianska (tok s Vajanskou ul.- roh ETA predajňa) -   
      v hornej časti na zámkovej dlažbe permanentný výskyt vody. 

 
Úlohy :  
1. opravy chodníka na Vajanského  ul. (dvihnúť chodník na zámkovej dlažbe – voda). 
2. pri ZUŠ zasypať jamy, pretože nie je zabezpečený odtok  dažďovej vody  (upraviť aspoň 

vstup do ZUŚ 
3. oprava aj na Svätoplukovej ul. – preveriť závažnosť situácie – akútne práce riešiť s pani 

prednostkou, 
4. Od rešt.TATRA po Vajanského ul. ( smerom k  autobus.stanici) vyznačiť priechody pre 

chodcov a aj na ul.Hviezdoslavovej  smerom na Chrapčiakovu ul. 
5. Zámkovú dlažbu je nutné opraviť aj na ul. Českej 1, preveriť majetkové vysporiadanie 

chodníka, v prípade potreby upovedomiť vlastníka 
6. opraviť vytrhnuté pologule na parkovisku  pri starom súde, 
7. na parkovisku pri Pošte po otvorení rampy premiestniť značku za rampu, 
8. Na ul.Kollárovej v rámci možností orezať stromy 

 
 
 
                                                                                             PhDr.Miroslav Semeš,PhD.  
                                                                                                                  v.r. 
                                                                                                     predseda MsV č.8 


