
Zápis zo zasadnutie MsV . 8, konaného d a 23. 7. 2007

Prítomní: vi  prezen ná listina

PhDr. Miroslav Semeš, predseda MsV . 8.
- otvoril a viedol zasadnutie,
- informoval o stretnutí predsedov MsV s vedením mesta;
- prítomných informoval o investi nej výstavbe

o parkovisko pri MsÚ,
o parkovisko na Gorazdovej ul.

Ing. Gonda
- informoval  o pripravovanej koncepcii parkovania v meste,
- informoval o výhradách obyvate ov bývajúcich na Gorazdovej ul.,
- požiadal o podporné stanovisko,
- o technickom riešení je možné rokova  s bývajúcimi obyvate mi Gorazdovej ul.,

zámerom je rozšíri  komunikáciu i o možnos  parkovania, v rozpo te r. 2007 je
i rekonštrukcia parkoviska na Školskej ul.

RNDr. Ruttkay
- požiadal zoh adni  prechod z centra mesta na Gorazdovu ul. pri úpravách plochy ur enej

na parkovanie,
- požiadal zváži  možnos  pred ži  parkovisko od DK Kotol a ku obytnému domu.

Ing. Susa
- opýtal sa na ú el rozšírenia cesty na Gorazdovej ul.

JUDr. Chroust
- podporil komplexné riešenie parkovania v centre mesta, nako ko prerokovaná mestská

as  je zna ne chaotická, zárove  upozornil na potrebu zaru  parkovanie pre tam
bývajúcich obyvate ov.

PhDr. Semeš
- informoval o zámere pripravi  VZN, ktoré bude rieši  parkovanie v meste,
- upozornil i na problematickú križovatku pri mestskej polícii na Školskej ul.,
- požiadal o vyjadrenie lenov MsV k zámeru výstavby parkoviska.

Všetci prítomní lenovia schválili zámer výstavby parkoviska na Gorazdovej ulici
s podmienkou poskytnutia benefitov pre tam bývajúcich obyvate ov – výsadbu vzrastlej zelene,
vybudovania šikmého chodníka, úprava pieskoviska, zvýhodnené parkovanie pre v blízkosti
bývajúcich obyvate ov.

Ing. Gonda
- upozorni na možnos  vyvolania precedensu poskytovaním nadštandardných benefitov.

PhDr. Semeš
- požadované benefity sú už plánované (oprava zelene je už plánovaná, existujúce ihrisko

je možné opravi ),
- informoval o stretnutí s podnikate mi, ktorí požadujú opravu komunikácie v zadnom

trakte Školskej ul.



Ing. Gonda
- provizórne opatrenia sa tam robia každý rok, nie je tam riešený odtok vody, ktorá

poškodzuje komunikáciu, doporu il tam asfaltový koberec,
- upozornil na asté parkovanie pri Stavebninách Fekete,
- doporu il komplexné riešenie parkovania v zadnom trakte pri letnom kine, doporu il

rieši  to v budúcom roku.
Ing. Susa

- požiadal rieši  rigol popred ZUŠ a pri Stavebninách Fekete, pri zrážkach sa voda
zhromaž uje na komunikácii,

- požiadal zosumarizova  zoznam požiadaviek a 100 tis. Sk použi  na niektorú, ktorá
nebola zahrnutá medzi plnené požiadavky.

KONTOLA ÚLOH

- Upravi  chodník na Ul. J. C. Hronského smerom od starého po nový cintorín vyasfaltovaním –
požiadavka nie akútna
- Rekonštruova  chodníky na Hviezdoslavovej ul. – nutné špecifikova
- Osadi  st py verejného osvetlenia a smetné nádoby od Sintry po SOU na Markušovskej ceste
- nesplnená
- Upravi  hlinenú plochu pri Sintre – pri vchode smerom od trhoviska – v sú asnosti sú tam
zvony na separovaný odpad.
- Zabezpe  prechod cez Letná 65 z Letnej na Koce ovu ul. po rekonštrukcii objektu.
- Zrealizova  úpravu plochy na spevnené parkovisko na Kollárovej ulici oproti výjazdu
Koce ovej ul. – bude realizované v roku 2007.
- Skontrolova  stav daž ových vpustí v celom obvode a zistené závady odstráni  – iasto né
splnené
- Vy leni  5-6 parkovacích miest a upravi  ich zámkovou dlažbou na Svätoplukovej ul. – bude
splnené
- Obnovi  a zrekonštruova  detské ihrisko na sídl. Východ – osadené budú basket. koše –
MsV požaduje rozsiahlu opravu ihriska
- Zlikvidova  nelegálne skládky na Puškinovej ul., pri Židovskom cintoríne pozd ž žel. trate –
nesplnená
- Vyzva  Tra ovú dištanciu Železníc SR na odstránenie schátralého objektu pri levo ských
rampách – list odoslaný
- Rekonštruova  chodníky nad  podjazdom na Fabiniho ul. - splnená
- Opravi  komunikácie na Koce ovej, Mišíkovej a Rastislavovej ul., križovatku pri Geolog.
prieskume a ZSŠHSaO – úloha bude splnená len formou vysprávok
- Vyzva  majite ov záhradiek a garáží pri Židovskom cintoríne na odstránenie divokej skládky
- nesplnená
- Osadi  st py verejného osvetlenia pri ZUŠ na Fabiniho ul. – nesplnená
- Vyzva  oddelenie komunálne servisu  na spoluprácu pri úprave priestoru Židovského cintorína
a zlikvidovanie diery, v ktorej prebýva bezdomovec - splnená
- Upravi  komunikáciu od Diskokotolne po potraviny Bala na Gorazdovej ul. – bude splnená
r. 2007
- Vyzva  firmu Petra, a. s. na asté polievanie Ul. J. C. Hronského - splnená
- Opravi  lavi ky na detskom ihrisku a umiestni  odpadové nádoby pri bytovom dome na
Levo skej 20 – splnená
- Vyrieši  po stavebnej stránke chodník na rohu Rastislavovej a Koce ovej ul. pri trafike (je tam
diera) – bude splnená v r. 2007



- Dorieši  cestu za cintorínom – rozšíri  alebo zmeni  na jednosmernú – OVaD doporu uje
zvoli  alternatívu rozšírenia cesty
- Vymeni  zlomené st piky pri vchode na sídl. Východ – areál Sintra – zariadenie bolo 2x
opravené, napriek tomu, že sa jedná o majetok firmy Overall.
- Osadi  svietidlá pri chodníku od kostola k ubytovni – areál Sintra - nesplnená
- Vyzva  majite a Stavebniny Fekete na opravu pri ahlého priestoru – zmena formulácie
požiadavky
- Upravi  zelený pás na Ul. B. Nemcovej – spracováva sa projekt riešenia takýchto plôch
- Rieši  chodník cez zele  a opravi  pieskovisko – zadný trakt Gorazdovej ul. (smer
k Andreánskemu) – bude splnená v r. 2007
- Dorieši  parkovanie v zadnej asti Gorazdovej ul. - bude splnená v r. 2007
- Opravi  pieskovisko na Svätoplukovej ul. bude splnená v r. 2007
- Opravi  chodník k malému kostolu od Svätoplukovej ul. - splnená
- Upravi  plochu na prie ne parkovanie oproti firme PS Findura – bude realizované v r. 2007
- Upravi  plochu na parkovanie pri MŠ na Slovenskej ul. -  nebude plnené v r. 2007 –
evidova  požiadavku na budúce obdobie
- Opravi  chodník z Rastislavovej ul. k MŠ na Slovenskej ul. -  nebude plnené v r. 2007 –
evidova  požiadavku na budúce obdobie
- Dorieši  existujúce staré konštrukcie – skorodované, nefunk né v celej m. asti nebude
plnené v r. 2007 – evidova  požiadavku na budúce obdobie.

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


