
Zápis č. 3/2011 
zo zasadnutia MsV č. 9, konaného dňa 24. 10. 2011 o 14°°hod., v zasadačke MsÚ 

 
Prítomní:     PaedDr. Milan Varga, Ing. Eugen Gootš, Ing. Katarína Matejovie, Ing. Pavel Tabaček,  
 Ing. Milan Mucha, p. Mário Slivoš, p. Ondrej Pavlanský, Ing. Július Smolár 
Neprítomní: Ing. Pavol Bečarik, Ing. Ivan Pirník, JUDR. Martin Špak, Ing. arch. Teodor Štubňa 
 
 
I.  Úlohy pre OKS MsÚ: 

 
1. Riešiť verejné osvetlenie komunikácie od rodinného domu p. Stehlíka po bytovú zástavbu Blaumont, 
2. V letnom období pri odbočke na Telep žiadame kosiť širší pás popri ceste z dôvodu lepšieho výhľadu 

pri odbočovaní,  
3. v letnom období je potrebný častejší zber odpadkov na trase podjazd – poliklinika, 
4. počas zimnej údržby je potrebné častejšie využívanie ručného čistenia chodníkov a schodov, 
5. vedúceho oddelenia komunálneho servisu spolu s p. Neuvirthom žiadame o účasť na najbližšom 

zasadnutí MsV č. 9,  
6. vyzvať k spolupráci povodie Hornádu a Bodvy: pri plnení požiadavky vytvoriť protipovodňový val 

medzi potokom Brusník a bytovým domom na Filinského ceste, 
7. žiadame obstrihať zeleň na Telepe, 
8. zvýšiť frekvenciu vynášania odpadkov na Telepe (okrem pondelka aj piatok) 
9. prekonzultovať verejné osvetlenie pod podjazdom natočením každej druhej lampy na chodník 
10. preveriť kosenie trávy pri Drevárskej škole, 
11. osadenie smetných košov na Radlinského ulici, 
12. skontrolovať čiernu skládku pri malom podjazde, smer poliklinika, 
13. prekonzultovať riešenie náhradnej výsadby pri podjazde, Radlinského ul., 
14. riešenie umiestnenia lavičiek na pozemkoch VÚC (požiadavka p. Pavlanského). 

 
 
II.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 

1. Požadujeme riešenie chodníka od Jánskeho ul. k pohostinstvu pri tenisových kurtoch, kvôli častému 
znečisťovaniu prostredia okolo neho, preveriť majetkový stav pozemku na ktorom sa chodník 
nachádza, 

2. požadujeme riešiť výstavbu odvodňovacích rigolov medzi chodníkom a cestou v časti Telep, 
3. naďalej monitorovať ako pokračuje plánovaná rekonštrukcia železničnej trate a riešiť prechod peších 

cez trať, uprednostniť alternatívu podchodom pred nadchodom – Ing. arch. Štubňa, 
4. vytvoriť spevnenú plochu pre kontajnery k bytovke na Filinského ceste, 
5. po rekonštrukcii MK Harichovský chodník, dokončiť zarovnanie terénu priľahlej plochy, 
6. preveriť legálnosť výstavby spevnených plôch na úkor zelene pred rodinnými domami v časti Telep,  
7. naplánovať  opravu chodníka pre peších v ďalšom úseku na ul. Školskej pod podjazdom, 
8. v spolupráci z Územným plánovaním navrhnúť zjednotenie parkovanie pred domami v Mestskej časti 

– Telep. 
9. oprava chodníka pri garážach – Radlinského ul. 

 
III. Úlohy pre MsP:   
 

1. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebné osadiť kameru do podjazdu popod železničnú trať, 
2. Naďalej venovať zvýšenú pozornosť Mestskej polície pre udržiavanie poriadku a rušenie nočného 

kľudu v Mestskej časti Telep na Filinského ul., pri Strednej odbornej škole drevárskej a pri plynovej 
stanici najmä v čase po 22°° hod.  

 
IV. Iné: 

1. Naďalej pretrváva diskusia ohľadom povolenia výstavby garáže p. Rapáča, odpredaj 
pozemku pre výstavbu garáže nebol Ing. Rapáčovi na ostatnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva schválený. 

 
PaedDr. Milan Varga poďakoval všetkým za prácu i účasť a uzavrel zasadnutie. 

 
 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
PaedDr. Milan Varga 
predseda MsV č. 9 


