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Zápisnica č. 6/2018 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídlisko Západ 1, SNV  

konaného dňa 15.06. 2018 od 15:30 do 17:00 hod., konaného v lokalite sídliska Západ 1. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Predseda MsV - p. Akram otvoril zasadnutie a privítal hostí.  

2. Gestor MsÚ – Ing. Milan Mucha oboznámil členov MsV s plnením uznesení. 

3. p. Bujňák (hosť) opätovne požiadal v mene Spoločenstva vlastníkov bytov o rekonštrukciu 

chodníka vedúceho popred bytový dom na Kolárskej ulici č. 4 (OVaD) 

4. MsV požaduje informáciu o možnosť obnovy tenisového kurtu nachádzajúceho sa v areáli 

Základnej školy - Hutnícka ulica pre možnosti využitia verejnosťou. Zároveň bola podaná 

informácia, že škola ma vo vlastníctve taktiež mantinely pre hokej, resp. hokejbal, ktoré sa 

taktiež nevyužívajú. MsV navrhol prehodnotiť možnosť zriadenia športového areálu, ktorý by 

slúžil verejnosti, prípadne jednotlivé plochy by slúžili na prenájom a tak by si areál vedel na 

seba zarobiť. (Správa školských zariadení) 

5. MsV požaduje opravu výtlkov v  komunikáciách, napr. zákruta pri Bytovom družstve, 

komunikácia vedúca za Bytovým družstvom, Kolárska ulica. (OVaD) 

6. MsV požaduje o opravu prepadnutých zatrávňovacích dielcov na parkovisku – Kamenárska ul. 

(OVaD) 

7. MsV poukázal na nekvalitné kosenie zelene, požaduje kontrolu zo strany mesta po kosbe 

a prípadné upozornenie zhotoviteľa na nápravu. (OKS) 

8. MsV opätovne poukázal na zle nastavené osvetlenie nachádzajúce sa za bytovým domom na 

Kamenárskej ulici. (OKS) 

9. MsV prosí o obnovu žltého značenia na sídlisku Západ a prípadne realizáciu nového značenia 

na zrekonštruovaných uliciach pre zlepšenie ich prejazdnosti. (OVaD) 

10. MsV požaduje demontáž starých informačných tabúľ, ktoré už nespĺňajú svoj účel. (OVS) 

11. Msv navrhol v budúcnosti riešiť možnosť dobudovania parkovacích miest v zeleni na Strojníckej 

ulici. (OVaD) 

12. MsV upozornil na zlý technický stav poniektorých dopravných značení na sídlisku a potrebu ich 

obnovy. (OVaD) 

13. MsV požaduje opätovne o realizáciu pristupového chodníka vedúceho k novovybudovanému 

detskému ihrisku na Kováčskej ul. MsV obdržal podnety predovšetkým zo strany mamičiek, že 

s kočiarmi je katastrofálny prístup k tomuto ihrisku. (OKS) 

14. MsV prosí o dokončenie kontajnerového miesta na začiatku Hutníckej ulice. (OKS)  

15. MsV prosí o zlegalizovanie a dokončenie stavebných úprav na provizórnom parkovisku 

nachádzajúcom sa na začiatku Hutníckej ulice. (OVaD) 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Milan Mucha 
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Adnan Akram  

Predseda MsV č. 5 

 


