
Mestský výbor č. 8 
Zápisnica zo zasadnutia, konaného 15. 4. 2008 

 
Prítomní:  PhDr. Miroslav Semeš, RNDr. Ladislav Ruttkay, Ondrej Bukšár,  

JUDr. Viera Ječimová, Ing. Andrea Jančíková, p. Stanko, JUDr. Michal 
Komara, PhD., Ing. Stanislav Susa, Rudolf Tirpák, Milan Revaj, 
František Bolák, Ing. Peter Susa, Ing. Ivan Jacko 

 
Neprítomní: Ing. Alfonz Satmár, Ing. Vasiľ Kolesár, Eva Hendrichová  
 

Výjazdové zasadnutie mestského výboru sa začalo obhliadkou Gorazdovej 
ulice. Prítomní členovia MsV si obzreli terén a na základe požiadaviek  predložených 
občanmi dňa 1. 4.2008 prijali tieto stanoviská: 

- priestor pred garážami 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143 
vysypať štrkom po odstránení vrchnej vrstvy zeminy; 

- zabezpečiť znemožnenie prechodu OMV v zadnej časti Gorazdovej ulice 
osadením stĺpov a kvetináčov, prípadne vyššími obrubníkmi; 

- chodník v zadnej časti opraviť - odstrániť vrchnú časť zeminy, vyvýšiť 
obrubníky a vysypať štrk; 

- časť chodníka pri MŠ upraviť zámkovou dlažbou; 
- orezať vŕby v priestore Atlantelu; 
- doplniť smetné nádoby na Gorazdovej ul.; 
- vyzvať listom správcov bytových domov na opravu dažďových vpustí 

a následne naplánovať vykonanie investície na opravu vrchnej časti pešej 
komunikácie pred obytnými domami na Gorazdovej ul.; 

- vymeniť asfaltový koberec v zúženej časti cestnej komunikácie Gorazdovej ul.. 
 

Členovia mestského výboru pokračovali v prehliadke zadnej časti Slovenskej 
ulice. Ing. Susa a Ing. Jacko informovali o plánovanej výstavbe parkoviska pred 
MŠ na Slovenskej ul. 

Nasledovala obhliadka komunikácie na Ul. J. C. Hronského. Väčšina 
prítomných členov odporúča jednosmernú komunikáciu na Ul. J. C. Hronského 
a to smerom od Fabiniho ku Kollárovej ul. 

 
Nové požiadavky:   
 
A) Úlohy týkajúce sa zadného traktu Gorazdovej ul.:  
- priestor pred garážami 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143 

vysypať štrkom po odstránení vrchnej vrstvy zeminy a zabezpečiť 
znemožnenie prechodu OMV osadením stĺpov a kvetináčov, prípadne vyššími 
obrubníkmi; 

- chodník v zadnej časti opraviť - odstrániť vrchnú časť zeminy, vyvýšiť 
obrubníky a vysypať štrk; 

- časť pri MŠ upraviť zámkovou dlažbou; 
- orezať vŕby v priestore Atlantelu; 
- odstrániť nefunkčné stojany z lavičiek; 
- zabezpečiť častejšie hliadky MsP, hlavne pred začiatkom akcií v Zio bare; 
- osadiť uzamykateľný stĺp pre umožnenie prístupu vozidlám na údržbu zelene; 
 
B) Úlohy týkajúce sa prednej časti Gorazdovej ulice: 



- vyzvať správcov bytových domov na opravu dažďových vpustí a následne 
naplánovať vykonanie investície - opravy vrchnej časti pešej komunikácie pred 
obytnými domami; 

- vymeniť asfaltový koberec v zúženej časti cestnej komunikácie; 
- osadiť parkovacie automaty; 
- doplniť smetné nádoby; 
- osadiť DZ obmedzenie rýchlosti (40); 
- osadiť koše na psie exkrementy a vyhradiť priestor na venčenie; 
 
C) V ďalších častiach  MsV č. 9:  
- dokončiť úpravu rohových priestorov na Rastislavovej ul. vysypaním zeminy 

a výsadbou trávy; 
- vyasfaltovať tri veľké výtlky na komunikácii Rastislavovej ul.; 
- osadiť verejné osvetlenie v časti prechodu od malého kostola na Letnú ulicu – 

roh pri zadnej časti obytného domu na Levočskej ul.; 
- odstrániť zimný posyp na komunikácii pri sádrovke; 
- zabezpečiť jednosmerku na Ul. J. C. Hronského; 
- odstrániť divokú skládku pozdĺž Železničnej ul.; 
- doplniť piesok do pieskoviska MŠ na Slovenskej ul.; 
- predložiť plnenie požiadaviek z roku 2007. 

 
Zapísala: Andrea Jančíková  
 

PhDr. Miroslav Semeš, v. r. 
predseda MsV č. 8 

 


