
Mestský výbor č.8 

 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 5.10.2011 

 

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

                  Ing.Jozef Gonda- MsÚ OVaD, Ing.Andrea Jančíková – gestor za MsÚ                  
Ing. Jana Valkošáková – zapisovateľka 

 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- oboznámil prítomných so stavom rozpočtu mesta ( realizované projekty, rekonštrukcia 

námestia ) , 
- vyhodnotil plnenie úloh od posledného zasadnutia, 
- oboznámil s plánovanou koncepciou parkovania na území mesta , ktorá má byť 

dokončená do konca októbra 2011 (má byť vypracovaná mapa, kde budú riešené 
rezidenské miesta pre občanov, vyriešené poplatky za parkovanie)  

- pre majiteľov, ktorí majú viac áut a parkujú pred bytovkou  – 1.auto najnižší poplatok, 
2.auto – vyšší poplatok ... 

- oboznámil prítomných , že sa postupne začala  rekonštrukcia komunikácie na 
ul.Mlynskej po MPC. 

 
 
Bc.Novoroľníková 

- počas diskoték v Zio bare v zadanom trakte na ul.Gorazdova  mládež robí hluk, 
presúvajú sa na dvor za bytovky – je požiadavka na MsP, aby sa v čase diskoték viac 
zdržiavala na tomto mieste, 

- požiadavka na umiestnenie odpadkového koša pri potravinách na Gorazdovej ul.  
 
 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
- mládež robí hluk a vandalizmus po celom meste ( napr. odpadkové koše vo dvore, na 

sídl.Tarča kontajner BOBOR bol hodený do rieky Hornád), 
- na čiastočné vyriešenie tohto problému mesto bude montovať ďalšie kamery pre MsP. 

 
 
Bc.Kláciková 

- smerom od Malého kostola k Levočskej bráne v zákaze vjazdu bola poškodená značka 
– je potrebné ju doplniť, 

- za obchodom potravín (Balla) smerom k Zio baru sa počas celého dňa schádzajú 
bezdomovci ( konzumujú alkoholické nápoje, WC). To isté  platí aj pre ul.Gorazdovu. 

- MsP vyriešiť tento problém obč.kontrolami. 
    



Ing.Jozef Gonda 

- oboznámil výbor so stavom finančných prostriedkov na kapitálové a bežné výdavky 
mesta, 

- odporučil MsV, aby si plánoval úlohy už do budúceho rozpočtu, 
- oboznámil nás s pripravovanou koncepciou parkovania v meste ( rezidenské státie – 

priestory na parkovanie pre domácich, ale musia si zakúpiť parkovaciu kartu). 
 
 

Ing.Susa  Stanislav 

- na ul.Kolárovej  - už dlhodobo nebola polievaná ulica ( niekedy bolo pravidlo, že sa 
ulica polievala pravidelne kvôli Sadrovke), je potrebné vyzvať firmu VKŠ, aby 
polievala ulice. 

- upozornil  na skutočnosť, že po akciách mesta (napr. Dni mesta, Bažant 
kinematografia) či niekto kontroluje po nájomcoch priestorov, v akom stave  
nechávajú priestory – dlažba ostáva vytrhaná . 
 
 

Ing.Jančíková Andrea 

- reagovala na pripomienku Ing.Susu, že sa stretla s prípadom, kedy deti hádžu kocky 
dlažby do stromov pri zbere gaštanov. 

 

Úlohy :  

1. V čase konania diskotéky v Zio bare hliadky MsP vykonávať častejšie 
kontroly. 

2. Na ul.Gorazdovej pri potravinách umiestniť kameninový kôš. 
3. Na ul.Levočskej od vjazdu od Malého kostola doplniť značku zákaz vjazdu. 
4. Na ul.Gorazdovej a za potravinami smerom k Zio baru častejšie kontrolovať 

bezdomovcov. 
5. Na ul.Kolárovej  zabezpečiť polievanie ulice – vyzvať firmu VKŠ, aby 

polievala ulice.  

Priority na rok 2011: 
1. Jednanie s Ing.Pavolom zo Správcovskej firmy, ohľadne úpravy chodníka na    
    Gorazdovej ulici. Je potrebné otvoriť kanále a zvody. 
 
2. Umiestniť retardér na križovatke ul.Kolárová-Slovenská (smerom od Reduty). 
 
3. Pripraviť PD detského ihriska na sídl. Východ, odstrániť betónové panely. 
 
4. Oprava chodníkov na ul. Rastislavovej, Jesenského, Tolstého, pokračovať na  
    ul.Slovenskej. 
 
5.Vybudovať osvetlenie smerom k SOU, pri Geologickom prieskume od SINTRY k  
   Domovu mládeže. 



 
6. Riešiť parkovanie na ul.B.Nemcovej i na úkor zelene. 
 

      7. Riešiť premnoženie holubov na ul.Slovenskej 10,12 – OVaD. 
 

8. Technicky vyriešiť umiestnenie kamery  v podjazde pri gymnáziu (prechod na Telep). 
 
9.Preveriť záruky firmy, ktorá previedla rekonštrukciu cesty medzi DÚ a ZUŠ  
     k zadnému traktu Školskej ulice, vrátane prechodu k Letnému kinu -  OVaD. 

 
10.Preveriť, ako sa dá vyriešiť problém s množstvom vody smerom od Daňového úradu  
     k škole - OVaD. 

 
11.Vyriešiť prechod  pred evanjelickou farou pri Hviezdoslavovej ul. – prechod  pre     
     chodcov -  je zlé napojenie chodníka a cesty - OVaD. 
 
12.Opraviť chodník na ul. Hviezdoslavovej od Klassu k ul.B.Nemcovej (po rekonštrukcii    
     budovy). 
 
13.Opraviť chodník  od ul. Odborárov po ul.Vajanského. Opraviť chodník od                       
      ul.  Odborárov po ul.Hviezdoslavova po križovatku Vajanského, až    po    
      ul.Chrapčiakovu   ( k autobus.stanici) 
       
 14.Opraviť chodník na ul.Slovenskej smerom k Geolog.prieskumu (oproti činžiakom),  
       križovatka na ul. Kollárova  smerom na sídl.Východ.(obe strany). 

 
15. Zabezpečiť u PVPS , aby dali do pôvodného stavu výkop  pri LŠU  ( ul.Hronského od  
      starých rámp – ul.Levočská) – opraviť výkop asfaltom. 
 

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


