
Zápis
zo zasadnutia MsV . 8, konaného d a 12. 9. 2007

PhDr. Miroslav Semeš
- otvoril a viedol zasadnutie,
- oznámil termín konania jesenného upratovania,
- informoval o príprave VZN o odpadoch a o príprave dopravného generelu,
- informoval o plnení požiadaviek,
- informoval o upozornení nadmerného za aženia nadjazdu tovarom firmy Stavebniny

Fekete,
- informoval o výhradách obyvate ov z Gorazdovej ulice k výstavbe parkoviska,
- požiadal predloži  návrhy na použitie vy lenených 100 tis. na rok 2007,
- požiadal predloži  prioritné požiadavky na rok 2008.

JUDr. Michal Komara
- upozornil na nutnos  zriadi  jednosmernej cesty na UL. J. C. Hronského, nako ko jej

rozmer je 4,60,
- vyjadril výhrady k parkovaniu pri ZUŠ,
- upozornil na nové opatrenia EÚ, ktoré ur ujú výmenu piesku 2 x ro ne, ako i ur enie

materiálov, z ktorých môžu by  detské ihriska,
- po akoval za vykonanú prácu v mestskej asti.

RNDr. Ladislav Ruttkay
- odporú al nevykonáva  statické posúdenie nadjazdu, nako ko to nie je majetok mesta,
- vyjadril výhrady ku kráteniu rozpo tových prostriedkov ur ených na rekonštrukciu

komunikácie spájajúcej Hviezdoslavovu a Gorazdovu ul. a navrhol 100 tis. Sk použi
na túto komunikáciu s cie om navýši  kvalitu rekonštrukcie,

- požiadal o výsadbu živého plotu pred obytným domom na Hviezdoslavovej ul. pri
kruhovom objazde na základe požiadavky tam bývajúcich obyvate ov,

- požiadal opravi  chodník na križovatke Slovenskej a Svätoplukovej ulice po oboch
stranách popri stavebných prácach spojených s výstavbou parkoviska v tejto asti,

- požiadal opravi  chodník na Slovenskej ulici pred objektom PH Findura, poukázal na
nedostato nú opravu chodníka na roku Rastislavovej a Koce ovej ul.

Ing. Alfonz Satmár
- doporu il vyzva  majite a firmy Stavebniny Fekete na predloženie stanoviska

majite a nadjazdu, v ktorom je povolené skladovanie.

František Bol ák
- navrhol použi  100 tis. Sk na opravu budovy Reduty.

Rudolf Tirpák
- navrhol  použi  100 tis. Sk na inštalovanie verejného osvetlenia pri ZUŠ,
- požiadal o istenie už existujúceho verejného osvetlenia.

Použitie 100 tis. Sk:
- inštalova  verejné osvetlenie na Fabiniho ul. pri ZUŠ aj s zvýraznením parkovísk pri ZUŠ.

Nesplnené a trvajúce úlohy:
Dokon  opravu chodníka na roku Rastislavovej a Koce ovej ul.



Osadi  st py  verejného osvetlenia  smerom na Markušovskej ceste.
Zabezpe  prechod z Letnej ul. na Koce ovu ul.
Kontrolova  stav daž ových vpustí v celej m. .
Likvidova  nelegálne skládky na Puškinovej ul.
Osadi  svietidlá pri chodníku pri objekte Sintra.
Upravi  zelený pás na Ul. B. Nemcovej.
Odstráni  skorodované a nefunk né zariadenia detských ihrísk.
Žiada  polievanie komunikácie J. C. Hronského.

Prioritné požiadavky na rok 2008:
1. Pripravi  projekt a následnú realizáciu ihriska na sídl. Východ, zosúladenú

s pripravovanou úpravou priestranstva trhoviska.
2. Vybudova  kruhový objazd  na križovatke pri Geologickom prieskume a ZSŠHSaO.
3. Zmeni  cestnú komunikáciu na Ul. J. C. Hronského na jednosmernú.
4. Rekonštruova  chodníky na podjazde, Fabiniho ul.
5. Rekonštruova  chodník na Hviezdoslavovej ul.
6. Vyasfaltova  chodník na Ul. J. C. Hronského
7. Upravi  plochu na parkovanie pri MŠ, Slovenská ul.
8. Opravi  chodník smerujúci zo Svätoplukovej k MŠ, Slovenská ul.
9. Upravi  hlinenú plochu pred objektom Sintra – pri vchode od trhoviska.

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková
PhDr. Miroslav Semeš, v. r.


