
Mestský výbor č. 8 
 

 
 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 24. 3. 2011 
 
 
Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Bc. Lýdia Novoroľníková, PharmDr. Ján Valjan, 

Ing. Stanislav Susa, Klement Buňa, Lívia Klaciková, Tomáš Suchý, Milan 
Zahuranec, Ing. Vasil Kolesár, Ing.Jozef Gonda - MsÚ OVaD, Hritz - MsP, 

                  Ing. Jana Valkošáková - zapisovateľka 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č. 8, 
- oboznámil prítomných s obvodom MsV č. 8 (zoznam ulíc) a členmi MsV, 
- oboznámil s „Prioritami na rok 2011“ pre MsV č. 8  

 
Zloženie MsV č.8: Predseda: PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
                               Podpredseda: Bc.Lýdia Novoroľníková 
                               Členovia:   PharmDr.Ján Valjan, Inst.Stanislav Susa, Klement Buňa,  
                                                  Lívia Klaciková, Tomáš Suchy, Milan Zahuranec,            
                                                  Ing.Vasil Kolesár  
                               Gestor za MsÚ Ing. Andrea Jančíková 
                               Gestor za MsP: Jozef Hritz, Mgr. Slavomír Harčár         
 
Ing. Jozef Gonda 

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

- finančné prostriedky boli vyčlenené iba na bežné vysprávky, pre mestské výbory bolo   
            vyčlenených menej finančných prostriedkov 

      
Bc. Novoroľníková Lýdia 

- nakoľko pre mestské výbory  je vyčlenených menej finančných prostriedkov a nie je 
reálne splniť všetky úlohy, ktoré prijal mestský výbor na rok 2011, je nutné vyčleniť 
priority, ktoré môžeme reálne splniť 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- navrhol, aby sa výbor stretol po veľkonočných sviatkoch (po zasadnutí MsZ) a aby 
spoločne prešli obvod  (ulice, ktoré patria k mestskému výboru)  

 
Bc. Novoroľníková Lýdia 

- je nutné vyriešiť parkovanie na ulici Gorazdovej, hlavne pre domácich, ktorí  nemajú 
kde zaparkovať pred bytovkou 

 
Ing. Gonda Jozef 

- odpovedal Bc. Novoroľníkovej, že o tomto probléme sa vie, 
- mesto oslovilo  spoločnosť, ktorá riešila tento problém v Prešove a Košiciach, 
- pre mesto je úloha do 6. mesiaca, ako sa to bude riešiť,  

 
 
 
 



PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
- problém s parkovacími miestami sa v meste v rámci možností rieši ( za rok 2010 bolo 

vytvorených 500 nových parkovacích miest) 
- každoročne narastá počet vozidiel v meste, vzniká záťaž na mesto,  
- je potrebné hľadať riešenie ako ohľadne parkovania neublížiť domácim, 

 
Klaciková Lívia 

- predložila fotodokumentáciu, ako vyzerá priestor pred bytovkou a KTK(staré kino 
TATRY) 

- problémom je popíjanie na verejnosti a znečistenie priestoru za bytovkami, 
- riešenie obyvatelia vidia vo vybudovaní plotu  

 
Úloha:  Vybudovanie plotu pri KTK(staré kino TATRY) a bytovkou. 
 
Zahuranec Milan 

- upozornil na neporiadok okolo kontajnerov v meste a pri bytovkách 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- odpovedal p. Zahurancovi, že mesto sa zaoberá touto problematikou 
- mnoho bytoviek to rieši zamykaním kontajnerov, aj keď sa vyskytujú prípady, kedy 

dochádza k odbíjaniu kladiek, dokonca v meste sú  zničené aj kameninové odpadkové 
koše 

 
Bc. Novoroľníková Lýdia 

- upozornila na neporiadok po psíčkaroch (psie exkrementy), na nedostatok košov pre 
exkrementy 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- reagoval tým, že v meste je prihlásených iba 1185 ks psov, a v blízkej budúcnosti 
bude uverejnený zoznam, kto platí za psa 

- so stojanmi so sáčkami sa nepočíta, ale je potrebné zmapovať, kde by bolo potrebné 
doplniť koše na psie exkrementy 

- ďalej informoval o požiadavke prejazdovej cesty na Hviezdoslavovej ul. k bytovke 
smerom k Detskej poliklinike (nám. SNP), pre oddelenie správy majetku zistiť, kto je 
vlastníkom pozemku 

 
Úloha: Zistiť vlastníka pozemku na Hviezdoslavovej ul. k bytovke smerom k Detskej 
poliklinike (nám. SNP), 
 
 
Ing. Susa Stanislav 

- na Slovenskej ul. pred zrekonštruovaním komunikácie osloviť najprv Podtatranskú 
vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, aby zrekonštruovali kanalizačné rozvody. 

 
Úloha : Na ul.Slovenskej pred zrekonštruovaním komunikácie osloviť najprv Podtatranskú 
vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, aby zrekonštruovali kanalizačné rozvody. 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

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

- Plánuje sa , ako každoročne rozmiestnenie kontajnerov na biologický odpad. 
Kontajnery nie sú určené na stavebný odpad.  Na stavebný odpad nám slúži Zberný 
dvor na Sadovej ul. 



- od mesiaca máj sa plánuje pred bytovkami zvoz druhotných surovín podľa 
harmonogramu 

- navrhol, aby sa mestský výbor zišiel znova po veľkonočných sviatkoch, a aby členovia 
prehodnotili priority na r.2011 

 
 
Nové požiadavky:  
 

      1. Vybudovanie plotu pri KTK (staré kino TATRY) a bytovkou. 
      2. Zistiť vlastníka pozemku na Hviezdoslavovej ul. k bytovke smerom k Detskej      
          poliklinike (nám. SNP), (Oddelenie správy majetku)   
      3. Na Slovenskej ul. pred zrekonštruovaním komunikácie osloviť najprv Podtatranskú       
         vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, aby zrekonštruovali kanalizačné rozvody.   
        (OVaD) 

 
 
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 ulíc 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  
    Slovenskej ul. 
 
5.Vybudovať osvetlenie smerom k SOU, pri Geologickom prieskume od SINTRY k  
   Domovu mládeže. 

 
6. Riešiť parkovanie na Ul. B.Němcovej i na úkor zelene. 
 

      7. Riešiť premnoženie holubov na Slovenskej ul. 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. Němcovej (po 
rekonštrukcii budovy). 
 
13. Opraviť chodník  od Ul. Odborárov po Vajanského ul. Opraviť chodník od                       
      Ul. Odborárov po Hviezdoslavovu ul. po križovatku Vajanského, až po    
      ul.Chrapčiakovu (k autobus. stanici) 
       

 
 
 



 
 14. Opraviť chodník na Slovenskej ul. smerom k Geolog. prieskumu (oproti činžiakom),  
       križovatka na Kollárovej ul. smerom na sídl. Východ (obe strany). 
 
 
15. Zabezpečiť u PVPS, aby dali do pôvodného stavu výkop  pri LŠU (Hronského ul. od  
      starých rámp – Levočská ul.) - opraviť výkop asfaltom. 
 

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


