
Zápisnica č.8  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 12.10.2015 

 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Mgr. Jozef 

Para, PhDr. Róbert Kočiš, Marek Marchyn, Ing. Vladimír Jančík  

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, Štefan Melikant   

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

 

 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  členov výboru.  

 

Na začiatku rokovania Mgr. Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného 

zasadnutia:  

 Uznesenie č.20/2015: Požiadavka vyznačiť prechod pre chodcov pri základnej škole na ul. 

Z. Nejedlého a to cez komunikáciu Trieda 1. mája.  

Umiestnenie prechodu je potrebné konkretizovať. Predbežne po konzultácii s ODI bude možné 

priechod pre chodcov v navrhnutej križovatke zrealizovať.  

 Uznesenie č.21/2015: Požiadavka o vyznačenie plnej žltej čiary na komunikácií Z. 

Nejedlého pri bytových domoch oproti základnej škole. Súčasne požadoval vyznačiť 

prerušovanú žltú čiaru na tej istej komunikácií v mieste vjazdu do školského areálu.  

Požiadavka zrealizovaná. 

 Uznesenie č.22/2015: Potreba prípravy dokumentácie technického riešenia miestnej 

komunikácie Bezručovej ulice. 

Úloha na rok 2016. 

 Uznesenie č.23/2015:  Požiadavka na úpravu zadného chodníka na ul. Komenského č.19.  

Úprava bude realizovaná.  

 Uznesenie č.24/2015: Nefunkčné verejné osvetlenie na moste pre peších od Štúrového 

nábrežia k OC Lidl.  

V súčasnosti prebieha modernizácia sústavy verejného osvetlenia. Kontrola funkčnosti 

svietidiel prebieha priebežne a funkčnosť sústavy VO bude zabezpečená. 

 Uznesenie č.25/2015: Upozornenie na zlý technický stav veľkokapacitných kontajnerov  

a taktiež na spôsob ich vyprázdňovania – po vysypaní smetí ostáva množstvo odpadu 

„prilepené“ na dne kontajnera.  Požiadať spoločnosť vykonávajúcu túto činnosť o zjednanie 

nápravy. 

Na uvedenú skutočnosť bude spoločnosť upozornená.  

 

Mgr. Para opätovne upozornil na dezolátny stav  veľkokapacitných kontajnerov. 

 



Dňa 16.10.2015 sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov Mestského výboru č.4 (p. Para a p. 

Kočiš)  s pracovníkom MsÚ – p. Hamráček,  ktorého cieľom bude riešiť požiadavky MsV č.4 

na úpravu existujúceho verejného osvetlenia na sídlisku Mier, a to:  

- opraviť nefunkčné osvetlenie na Štúrovom nábreží (pešia lávka k OC Lidl), 

- doplniť osvetlenie na prístupovom chodníku a za oplotením MŠ na ul. Jilemnickeho, 

- doplniť osvetlenie na prechode pre chodcov na ul. Trieda 1. mája č.11.  

 

 

 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 09.11.2015 v pondelok o 16,30 hod. 

v zborovni ZŠ ul. Komenského.  
 

 

 

 

    

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


