
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 26.2.2014 

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

                  Ing.Andrea Jančíková – gestor za MsÚ, Boroň Andrej – za MsP 
                  Ing.Hyacinta Zozuľáková – hlavná kontrolórka  
                  Ing.Jana Valkošáková - zapisovateľka 
                   
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- vyhodnotil plnenie úloh MsV č.8 ,  
-      na porade predsedov MsV  sa zaoberali problémom parkovania v meste. Z priorít z roku  
      2013 zostalo doriešiť parkovanie pri starom cintoríne a zadných traktov. V meste je   
      nedostatok parkovacích miest, obyvatelia sa sťažujú na parkovanie.  
- požiadavka prechodu pre chodcov a zábradlia na konci ulice Hviezdoslavova 

a Chrapčiakova, smerom k nástupišťu SAD. 
 
Klement Buňa  

- problém s parkovaním áut na ulici Koceľova (vstup od ulice Kollárovej). Autá stoja 
z oboch strán cesty, čím nemôžu autá záchrannej služby a hasiči vojsť do ulice. 

 
Milan Zahuranec 

- preveriť možnosť zatvárania brány v zadnom trakte z rešt.Sliepka na ul.Koceľova 
u majiteľa už na 20,00 hod. 

 
Mgr.Lívia Klaciková 
 

- problém s parkovaním pred cintorínom počas pohrebov, alebo počas vybavovania 
pohrebov. 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- parkovanie pri cintoríne je nutné vyriešiť. Možnosti sú rôzne napr. 1 hod. bezplatného 
parkovania alebo zriadiť pri vstupe na parkovisko rampu, ktorá by vydávala lístok 
a 1.hodina by sa neplatila alebo zamestnať 2 pracovníčky, ktoré by kontrolovali iba 
parkovanie v meste. 

Ing.Andrea Jančíková 

- Oboznámila nás, čo bolo zverejnené na stránke mesta „ odkaz pre starostu“. 
 

Úlohy: 
1. Požiadavka vyznačenia  prechodu pre chodcov a zábradlia na konci ulice 

Hviezdoslavova a Chrapčiakova, smerom k nástupišťu SAD. 
2. Vyriešiť problém s parkovaním áut na ulici Koceľova (vstup od ulice Kollárovej). 

Autá stoja z oboch strán cesty. 
3. Požiadať majiteľa rešt.Sliepka, či nie je možné zatvárať bránu pri zadnom trakte 

na ul.Koceľova už od 20,00 hod. 
 
 
 
 
  



Priority na rok 2014 

1. Vyriešiť parkovanie pri starom cintoríne. 
2. Opraviť chodník na ul.Slovenskej 8,10,12. 
3. Opraviť chodník na ul. Slovenskej 48,50,52,54. 
4. Vyriešiť parkovanie na ul.Gorazdova. 
5. Opraviť chodník na ul.Odborárov od TATRY k RESE . 
6. Zaoberať sa prípravou realiz.spevnenia plôch na ul. SNP – bytovky. 

Zapísala: Ing.Valkošáková Jana 
 
                                                                                             PhDr.Miroslav Semeš,PhD.  
                                                                                                                  v.r. 
                                                                                                     predseda MsV č.8 


