
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 9.9.2014 

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

                  JUDr.Michal Komara – náčelník  MsP, Ing.Peter Susa – vedúci OVaD 
                  Ing.Jana Valkošáková - zapisovateľka 
                  Hostia : MUDr.Žiaková, Ing.Otto Fassinger 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- vyhodnotil plnenie úloh MsV č.8 ,  
-      privítal hostí na mestskom výbore, a to MUDr.Žiakovú a Ing.Fassingera 

 
MUDr.Žiaková 

- poďakovala za opravené chodníky, 
- bola poverená SVB z Gorazdovej ulice 25,23, aby predniesla požiadavku obyvateľov 

Gorazdovej ulice: - nakoľko okolo kontajnerov je neporiadok  a sú umiestnené na 
nevhodnom mieste, žiada o premiestnenie týchto kontajnerov na nové stanovište (priložila 
prefotený plán, kde požadujú umiestnenie kontajnerov). 

- a zároveň aby sa kontajnery ohradili, ale uzamykať  kontajnery nechcú. 

Úloha: Prešetriť možnosť nového umiestnenia kontajnerov komisiou v zložení: Ing.Krieger,                                  
Ing. Sad, Ing. Susa.  

Kontakt na MUDr. Žiakovú: 0915300122 

Ing. Otto Fassinger  

- upozornil na nevhodnú situáciu na Chrapčiakovej ulici (pri novej Poliklinike), kde bol 
v minulosti sľúbený zákaz vjazdu. V súčasnosti  sa autá stavajú kolmo k ceste, 
komunikácia sa stáva neprejazdnou. 

Úloha: Prešetriť možnosť vyriešenia dopravnej situácie na Chrapčiakovej ul., Vajanského 
a pri novej poliklinike (napr. jednosmerná komunikácia, vodorovné značenie, parkovanie) 
v spolupráci s mestom, dopravnou políciou, majiteľom pozemkov a mestskou políciou. 

Kontakt na Ing. Fassingera  0905825881 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- požiadavka obyvateľov dať do pôvodného stavu kameru pred rešt. TATRA, 
- prejednal sa list p. Ladislava Gondu na možnosť zrušenia 1 parkovacieho miesta, ktoré je 

priamo pod jeho oknom (list je doložený pri zápise):  možnosť vyriešenia je umiestnením 
kvetináča. Túto možnosť prešetrí Ing. Susa – vedúci OVaD . 

- petícia  obyvateľov bytového domu Fabíniho 2552/9 na zjednanie nápravy v dodržiavaní 
verejného poriadku obyvateľmi ubytovne pre sociálne slabších občanov: - MsV je 
odporúčané riešiť vzniknutú situáciu v spolupráci s mestskou políciou (častejšími 
kontrolami, návštevou domového dôverníka, ako aj možnosťou presťahovania 
neprispôsobivých občanov ). 

- požiadavka obyvateľov Vajanského ulice na opravu chodníka.  



Úlohy:  

1. Prešetriť možnosť nového umiestnenia kontajnerov na Gorazdovej ul. komisiou 
v zložení: Ing. Krieger, Ing. Sad,  Ing. Susa. 

2.  Prešetriť možnosť vyriešenia dopravnej situácie na Chrapčiakovej ul. a Ul.  
Vajanského a pri novej poliklinike (napr. jednosmerná komunikácia, vodorovné 
značenie, parkovanie) v spolupráci s mestom, dopravnou políciou, majiteľom 
pozemkov a mestskou políciou. 

3. Dať do pôvodného stavu kameru pred rešt. TATRA. 
4. Prešetriť  list p. Gondu na možnosť zrušenia 1 parkovacieho miesta, ktoré je 

priamo pod jeho oknom. Túto možnosť prešetrí Ing. Susa – vedúci OVaD . 
5. Prešetriť petíciu  obyvateľov bytového domu Fabiniho 2552/9 na zjednanie 

nápravy v dodržiavaní verejného poriadku obyvateľmi ubytovne pre sociálne 
slabších občanov: - MsV je odporúčané riešiť vzniknutú situáciu v spolupráci 
s mestskou políciou (častejšími kontrolami, návštevou domového dôverníka, ako 
aj možnosťou presťahovania neprispôsobivých občanov). 

6. Opraviť chodník na Ul. Vajanského. 

 
  

Priority na rok 2014 

1. Vyriešiť parkovanie pri starom cintoríne. 
2. Vyriešiť parkovanie na Gorazdovej ul.  
3. Opraviť chodník na Ul. odborárov od TATRY k RESE . 
4. Zaoberať sa prípravou realizácie spevnenia plôch na Námestí SNP – bytovky. 

 

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


