
ZÁPISNICA 
z 13. zasadnutia Mestského výboru č. 2 – sídlisko gen. Svobodu,  

konaného dňa 1. 3. 2016 od 16.00 – 17.30 h 
 

Prítomní: 
Ing. Vladimír Jančík, Mgr. Daniela Antalová, Ing. Juraj Sad, PhD., Tomáš Hamráček 
 

Neprítomní:  
Valter Retter, Mgr. Rastislav Javorský, Mgr. Ing. Peter Petko, Ing. Peter Filip, Miloslav 
Čupák, Mgr. Mária Kaľavská, PaedDr. Julián Sopko, Juraj Perovský 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia 
  2. Plnenie požiadaviek MsV 
  3. Nové požiadavky a pripomienky 
  4. Záver 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
Predseda Mestského výboru č. 2 Ing. Jančík otvoril zasadnutie. Privítal členov MsV č. 2 na  
13. zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
Požiadal hostí o prednesenie ich požiadaviek: 

- Stromčeky na Topoľovej ulici sú zničené po kosbe trávy (12ks) 
Na stromčeky budú osadené kryty. Spoločnosť zabezpečujúca kosbu bola upozornená. 

- Opraviť vjazd ku garážam na Brezovú 31  
- Dať vyššie stĺpy verejného osvetlenia k Brezovej 26-38 a nasmerovať na cestu 

Stĺpy sú určené na výmenu za 7 metrové. T: 05/2016 
- Kontajner na biomasu pristaviť na jar k Brezovej 26-38 
- Doplniť verejné osvetlenie medzi ulice Gaštanová - Topoľová 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia prebieha podľa spracovaného projektu. 
Dopĺňať VO v takom množstve nie je možné.  

- Nedostatočne vyhrabané lístie v okolí Gaštanovej 
Na jar bude zabezpečené vyhrabanie 

- Orezať stromy na Topoľovej ulici kvôli tieneniu verejného osvetlenia 
- Opraviť chodníky po prekopávkach na Topoľovej ulici (č.3) 
- Vybudovať na Topoľovej ulici medzi vchodmi 1-11 spojovací chodník vedľa cesty 
- Znečistené ovzdušie a hluk na Brezovej ulici (č.7) 

 

2. Plnenie požiadaviek MsV 
Úloha č. 2/2015 
Zasypať nepoužívané betónové pieskovisko na Agátovej ulici 

 

Úloha č. 8/2015 
Zrezanie stromov na Kamennom obrázku spoločnosťou VSD – riešiť obnovu výsadby 
 

Úloha č. 12/2015 
Žiadosť o výsadbu stromov na ulici Brezová č. 7 – 10 
 

Úloha č. 13/2015 
Garáže na Brezovej ulici – vysypať drťou jamy na vnútorných komunikáciách 
 

Úloha č. 15/2015 
Oprava dier na chodníkoch Brezová 15 a Topoľová 8 
 

Úloha č. 16/2015 
Oprava povrchu asfaltového ihriska medzi ulicami Dubová – Javorová 
 



Úloha č. 18/2015 
Doplnenie košov pre psie exkrementy. Medzi ulicou Lipová a Gaštanová. 
 

Úloha č. 19/2015 
Spevniť štrkom chodníky za ulicami Dubová a Javorová. 
 

Úloha č. 20/2015 
Vyčistiť koryto potoka na Kamennom obrázku a priebežne čistiť dažďový zvod. 
 

Úloha č. 21/2015 
Opraviť cestný vjazd k bytovým domom Brezová 26-29 
 

Úloha č. 22/2015 
Presunúť autobusovú zastávku mimo vozovku na ulici Brezová, križovatka s Gaštanovou 
 

Úloha č. 1/2016 
Rozšírenie cestnej komunikácie  na ulici Topoľová (od vjazdu na parkovisko po kontajnerové 
hniezdo) 
 

Úloha č. 2/2016 
Namaľovať žltú čiaru na ulici Javorová. (pri novom parkovisku – pred vjazdom do areálu 
školy)  
 

Úloha č. 5/2016 
Prizvať predsedu mestského výboru Ing. Jančíka k rokovaniu vedenia mesta s obchodnou 
spoločnosťou CBA. 
 

Ostatné úlohy sú splnené. (viď zoznam splnených úloh) 
 

HLAVNÉ ÚLOHY: 
2. Vybudovanie detského ihriska na Javorovej ulici 

- Koncepcia rozvoja detských ihrísk na území mesta SNV je v schvaľovacom procese 
 
4. Komplexné doriešenie chodníka na Lipovej ulici (k ZŠ Lipová) 

- Vybudovanie nového chodníka v zeleni pozdĺž parkoviska 
 
6. Rekonštrukcia chodníka na Brezovej ulici. (od Požiarnej zbrojnici smerom ku križovatke 

s ulicou M. Gorkého) 
 
7. Oprava chodníka pri hlavnej ceste od MŠ Lipová k Športovej hale 
 
3. Nové požiadavky a pripomienky 
Úloha č. 6/2016 
Rozšíriť parkovisko na Gaštanovej ulici 
 

4. Záver 
Členovia mestského výboru sa rozhodli, že zasadnutia MsV č. 2 sa budú konať spravidla 
v prvý utorok v kalendárnom mesiaci. 
Predseda MsV č. 2 poďakoval všetkým prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. 
 

Najbližšie zasadnutie MsV sa uskutoční 05.04.2016 (utorok) v zborovni ZŠ Lipová. 
 

Zapísal: Tomáš Hamráček 
Ing. Vladimír Jančík 
predseda MsV č. 2 



ZOZNAM SPLNENÝCH ÚLOH  
 
Hlavná úloha č. 1 
Vybudovanie parkoviska na Agátovej ulici 
 
Hlavná úloha č. 3 
Zrekonštruovanie komunikácie na Kamenný obrázok 
 
Hlavná úloha č. 5 
Zrekonštruovanie komunikácie na Javorovej ulici 
 
 
Úloha č. 1/2015 
Opraviť kanalizačný vpust na ulici Agátová. 
 
Úloha č. 3/2015 
Opraviť schodisko k 700-ročnici 
 
Úloha č. 4/2015 
Orezať stromy pri chodníku od ZŠ Lipovej ku gymnáziu Javorová. 
 
Úloha č. 5/2015 
Opraviť kanalizačný vpust na jednosmernej komunikácii (Lipová škola) a obnoviť vodorovné 
dopravné značenie. 
 
Úloha č. 6/2015 
Osadiť osvetlenie a nasvietiť schodisko smerom na sídlisko Tarča. 
 
Úloha č. 7/2015 
Obnovenie retardéra na Lipovej ulici 
 
Úloha č. 9/2015 
Zabetónovať odkrytú časť kanalizácie na Kamennom obrázku 
 
Úloha č. 10/2015 
Požiadavka na novú kameru pri objekte Družba + lepšie osvetlenie tejto časti 
 
Úloha č. 11/2015 
Požiadavka o namaľovanie žltej čiary na ulici Topoľová 
 
Úloha č. 3/2016 
Nasvietiť schodisko medzi Agátovou a Sadovou ulicou 
 
Úloha č. 4/2016 
Opraviť vývesnú tabuľu – skrinku určenú pre oznamy MsV pri Topoľovej ulici 


