
Zápis zo zasadnutie MsV . 8, konaného d a 14. 3. 2007

Prítomní: vi  prezen ná listina
Program: Otvorenie

Predstavenie lenov
Oboznámenie so zásadami innosti mestských výborov
Oboznámenie s plánovanými investi nými akciami v r. 2007 v obvode MsV . 8
Informácia o predložených požiadavkách MsV v minulom období
Diskusia
Záver

PhDr. Miroslav Semeš, predseda MsV . 8.
- otvoril a viedol zasadnutie,
- požiadal prítomných o ospravedlnenie za preloženie pôvodného termínu,
- predstavil lenov MsV, ktorí v om už pracovali a zárove  i nových lenov MsV . 8,
- prítomných oboznámil so zásadami innosti mestských výborov
- pôsobisko zasadaní bude na Radnici, v prípadne potreby sa uskuto ní i výjazdové

zasadnutie,
- informoval o vy lenených finan ných prostriedkoch pre MsV,
- pre ítal zoznam ulíc patriacich do pôsobnosti MsV . 8,
- oboznámil prítomných s predloženými úlohami z minulého obdobia a zárove

informoval o plánovaných aktivitách, ktoré súvisia s riešením predložených úloh
(osadenie cestných spoma ova ov, vybudovanie parkoviska na Štefánikovom námestí,
príprava koncepcie parkovania v meste, výstavba kruhového objazdu, komplexné
riešenie trhoviska, parkovanie na Gorazdovej ul.),

- oznámil plánované termíny jarného upratovania a umiestnenie ve kokapacitných
kontajnerov, zárove  uviedol požiadavku na umiestnenie alšieho kontajnera na koniec
Vajanského ul.,

- informoval o plánovanom verejnom prerokovaní modernizácie železni nej trate a s ou
súvisiace zmeny v meste,

Ondrej Bukšár
- požiadal o vyasfaltovanie chodníka na Ul. J. C. Hronského ( astý pohyb chodcov od

starého po nový cintorín).
JUDr. V. Je imová
- požiadala

o o rekonštrukciu chodníkov na Hviezdoslavovej ul., hlavne od križovatky s Ul.
odborárov smerom k Chrap iakovej ul.,

o o doplnenie smetných nádob na Hviezdoslavovej ul.
Ing. V. Kolesár

- ocenil snahu riešenia parkovania na Gorazdovej ul.,
- požiadal o osadenie st pov verejného osvetlenia a o doplnenie smetných nádob na

Markušovskej ceste od erpacej stanice pohonných hmôt po SOU.
RNDr. L. Ruttkay

- pri predkladaní požiadaviek požiadal o stanovenie priorít,
- informoval prítomných o zistených nedostatkov v obvode MsV, ktorých

fotodokumentáciu predložil k nahliadnutiu,
-  tiež požiadal o osadenie verejného osvetlenia už od NC Sintra po SOU na Markušovskej

ceste,
- poukázal na uzavretie prechodu na Letnej 65.



PhDr. Semeš
o k tejto veci uviedol, že budova je v sú asnosti v rekonštrukcii, po jej ukon ení

bude prechod znovu umožnený,
o poskytol informáciu o pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia

a o rekonštrukcii parkoviska na Školskej ul.,
- požiadal zriadi  pevné parkovisko na Kollárovej ul. oproti výjazdu na Koce ovej ul..
Ing. S. Susa
- informoval prítomných o požiadavkách na rekonštrukciu chodníkov a ciest, ktoré bolo

predložené už v roku 2006,
- navrhol stretnutie v užšom kruhu, ktorý ur í spolo ný postup najhlavnejších

požiadaviek, ktoré následne predložia ostatným lenom MsV . 8,
- poukázal na nefungujúce daž ové vpuste, ktoré sú vo ve kej miere hlavnou prí inou

zhoršeného stavu chodníkov.
RNDr. L. Ruttkay
- na zlepšenie parkovanie asto krát sta í vy leni  5-6 miest a následne upravi  zámkovou

dlažbou,
- poukázal na hlinený terén pri Sintre a na nevhodne riešené ihrisko  na sídl. Východ,
-  upozornil na skládku odpadu na konci Puškinovej ul. pri žel. trati.
Ing. J. Prostejovský
- upozornil na zoh adnenie stanoviska dopravnej polície pri zria ovaní nových

parkovacích plôch.
PhDr. M. Semeš
- oboznámil so zámerom využitia pri úprave parkovísk travertínu uskladneného v Nove,
R. Tirpák
- vyjadril názor, že ihrisko na sídl. Východ je v teplejšom období dostato ne využité.
F. Bol ák
- informoval o vhodnom preložení detského ihriska z rohu Kollárovej ulice na eskú, kde

je využívané vo vä šej miere,
- poukázal na zlý stav Reduty,
- požiadal upravi  chodníky nad podjazdom.
Ing. S. Susa
- poukázal na množstvo skládok pri železni nej stanici,
- požiadal vyzva  Železni nú spolo nos  na odstránenie ruiny pri žel. trati smerom od

Levo ských rámp.
Mgr. Ing. J. Prostejovský
- požiadal o zavolanie hliadok MsP pri zistení zakladania skládok.
O. Bukšár
- v budúcnosti požiadal o pristavenie kontajnerov na jarné upratovanie pred ve kono nými

sviatkami,
- požiadal o astejšie polievanie komunikácie na Ul. J. C. Hronského spolo nos ou Petra.
RNDr. L. Ruttkay
- je potrebné zvažova  ktorý spôsob opravy výtlkov je z h adiska fin. prostriedkov

najefektívnejší, nutné je opravi  komunikácie na Koce ovej, Mišíkovej a Rastislavovej
ul.

R. Tirpák
- poukázal na zlý stav komunikácie na križovatke pri Geolog. prieskume a pri ZSŠHSaO,
- požiadal odstráni  divokú skládku pri Židovskom cintoríne,
- požiadal umiestni  kontajner k vchodu záhradkárskej osady pri garážach za Židovským

cintorínom,
- poukázal na potrebu osadi  verejné osvetlenie pri ZUŠ na Fabiniho ul.,



PhDr. M. Semeš
- navrhol zorganizova  brigádu pre majite ov záhradiek a garáží pri Židovskom cintoríne,
mesto zabezpe í umiestnenie kontajnerov.
R. Tirpák
- predpokladá, že sa nepodarí odstráni  skládky formou brigády.
Ing. J. Prostejovský
- vyjadril presved enie, že pôvodcami skládky sú majitelia garáží.
JUDr. V. Je imová
- navrhla upozorni  i majite ov záhradiek, aby zaplatili pristavenie kontajnera.
PhDr. M. Semeš
- upozorníme predsedu záhradkárov p. C. Klingu a majite ov garáži upozorníme na

potrebu pristavenia kontajnerov za ú elom zlikvidovania skládky,
- informoval o aktivitách študentov gymnázia, ktorí chcú vy isti  a skultúrni  priestor

Židovského cintorína, oslovíme odd. komunálneho servisu na spoluprácu.
Ing. J. Prostejovský
- požiadal pri tejto príležitosti o zakrytie diery, v ktorej žije bezdomovec.
M. Révay
- pri zlikvidovaní domu Tra ovej dištancie je potrebné prihliada  na vä šiu koncentráciu

bezdomovcov v obytných domoch,
- požiadal rozšíri  parkovisko v priestore po uvo není KUKA nádob na Levo skej 20

a 22,
- pripomenul zlý stav komunikácie od Diskokotolne po potraviny BALA.

Stretnutia lenov MsV . 8 sa budú uskuto ova  každé 2 mesiace.

Predložené požiadavky:
1. Umiestni alší  kontajner na koniec Vajanského ul. po as jarného upratovania.
2. Upravi  chodník na Ul. J. C. Hronského smerom od starého po nový cintorín

vyasfaltovaním.
3. Rekonštruova  chodníky na Hviezdoslavovej ul.
4. Osadi  st py verejného osvetlenia a smetné nádoby od Sintry po SOU na Markušovskej

ceste.
5. Upravi  hlinenú plochu pri Sintre – pri vchode smerom od trhoviska.
6. Zabezpe  prechod na Letnej 65 z Letnej na Koce ovu ul. po rekonštrukcii objektu.
7. Zrealizova  úpravu plochy na spevnené parkovisko na Kollárovej ulici oproti výjazdu

Koce ovej ul.
8. Skontrolova  stav daž ových vpustí v celom obvode a zistené závady odstráni .
9. Pod a požiadaviek RNDr. Ruttkaya vy leni  5-6 parkovacích miest a upravi  ich

zámkovou dlažbou.
10. Obnovi  a zrekonštruova  detské ihrisko na sídl. Východ.
11. Zlikvidova  nelegálne skládky na Puškinovej ul., pri Židovskom cintoríne pozd ž žel.

trate.
12. Vyzva  Tra ovú dištanciu Železníc SR na odstránenie schátralého objektu pri

levo ských rampách.
13. Rekonštruova  chodníky nad  podjazdom na Fabiniho ul.
14. Opravi  komunikácie na Koce ovej, Mišíkovej a Rastislavovej ul., križovatku pri

Geolog. prieskume a ZSŠHSaO.
15. Vyzva  majite ov záhradiek a garáží pri Židovskom cintoríne na odstránenie divokej

skládky.
16. Osadi  st py verejného osvetlenia pri ZUŠ na Fabiniho ul.



17. Vyzva  oddelenie komunálne servisu  na spoluprácu pri úprave priestoru Židovského
cintorína a zlikvidovanie diery, v ktorej prebýva bezdomovec.

18. Rozšíri  plochu na parkovanie po odstránených smetných nádobách na Levo skej 20 –
22.

19. Upravi  komunikáciu od Diskokotolne po potraviny Bala na Gorazdovej ul.
20. Vyzva  firmu Petra, a. s. na asté polievanie Ul. J. C. Hronského.
21. Rekonštruova  chodník z bytového domu . 20 k odpadovým nádobám.
22. Opravi  lavi ky na detskom ihrisku a umiestni  odpadové nádoby pri bytovom dome na

Levo skej 20.

Zapísala: Ing. Andrea Jan íková
PhDr. Miroslav Semeš

                                                                                     predseda MsV . 8

Príloha: Návrh rekonštrukcie ciest a chodníkov


