
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 4.12.2013 

Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,  PharmDr. Ján Valjan, Klement Buňa, 
                  Bc.Lívia Klaciková, Milan Zahuranec  
                  Ing.Peter Susa – vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
                   
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- vyhodnotil plnenie úloh MsV č.8 ,  
-     oboznámil so žiadosťami obyvateľov ulice Slovenská č.8,10,12 a Slovenská 48,50,52,54  
      o opravu chodníkov (doložené žiadosťami Spoločenstvom vlastníkov bytov a Bytovým      
      družstvom), 
- z priorít z roku 2013 zostalo doriešiť parkovanie pri starom cintoríne. V meste je 

nedostatok parkovacích miest, obyvatelia sa sťažujú na parkovanie. Nedalo by sa to 
vyriešiť parkovacími automatmi (aj zadné trakty v meste?). 

 
Ing.Susa  
- vyjadril sa k parkovaniu pri starom cintoríne – musí sa odsúhlasiť s dopravnou políciou – 
časové obmedzenie státia. Mesto uvažuje o zavedení zonácie pri parkovaní v meste. 

- pri parkovaní pred bytovkami na ul.Gorazdova by bolo vhodné osloviť cez prieskum aj 
občanov bytoviek, či sú za spoplatnenie parkovania, 

- oboznámil nás , že z rozpočtu mesta na rok 2014 je na miestne komunikácie vyčlenených 
700 tis.Eur. 
 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

-  na ul.Odborárov je potrebná oprava chodníka od TATRY až po fi RESA – potrebný je 
nový asfalt a odvodňovacie žľaby, 

- na základe pripomienok občanov z ulice nám.SNP je potrebné sa zaoberať prípravou 
realizácie spevnenia plôch pred bytovkami, 

- z úloh z minulého zasadnutia pri probléme rešt.Sliepka, preveriť  možnosť uzatvárania 
zadného traktu k ul.Koceľova  ( u p.Sopkovej ). 

Úlohy: 
1. Preveriť možnosť uzatvárania zadného traktu  k ul.Koceľova z rešt.Sliepka. 
2. Na  Gorazdovej ulici zistiť možnosť zóny spoplatnenia, ale cez občiansky 

prieskum, či obyvatelia tejto ulice sú za spoplatnené státie. 
 
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 


