
ZÁPISNICA 
z výjazdového zasadnutia MsV č. 5 - sídlisko Západ, 

konaného dňa  10.05.2019 od 16:00 – 17:00 hod. v lokalite sídliska Západ, Sp. N. Ves 
 

Prítomní:  Adnan Akram                 Ing. Milan Mucha 
                 Bc. Miroslav Kubík             
                 Mgr. Tomáš Cehlár 
                 Ján Petrík 
                 Peter Šimko   
                 Ing. Ladislav Lučivjanský 

 

Neprítomní:  Juraj Jurčišin 
                      Mgr. Peter Bednár 
                      Mgr. Andrej Cpin 
                      Bc. Pavol Jančík 
 
 

Prítomní občania: --- 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – p. Adnan Akram (ďalej len „predseda MsV“) privítal členov a oboznámil ich s plnením 

uznesení z posledného zasadnutia  
- MsV prosí o prezistenie majiteľa budovy potravín nachádzajúcich sa na Hutníckej ul. oproti Základnej 

škole, je potreba rekonštrukcia schodísk + vstupu do zadného traktu tohto objektu, kde sa vytvára po 
daždoch veľká mláka a vjazd je v technicky nespôsobilom stave, 

- MsV poukázal na uvoľnené tzv. „čiapky“ rampe pre imobilných pri schodisku vedúceho od chodníka na 
Kolarskej ul. k priechodu so Strojníckou ulicou, 

- potreba obnova dopravného značenia, minimálne v križovatkách 
- potreba odstránenia základu po rozvodnej skrini pred Kamenárskou 1, 
- MsV prosí o podsypanie štrkom pod detskými hojdačkami na detskom ihrisku medzi Kolárskou 

a Tkáčskou ulicou a výmenu jednej sedačky za sedačku pre menšie deti, štrk by bolo vhodné dosypať 
na doskočisko zo šmýkalky,  

- MsV poukázal na prehodnotenie existujúcich starých ihrísk, porozmýšľať na strategickým 
umiestňovaním nových ihrísk, ktoré by pokryli väčšiu oblasť a staré nefunkčné a ťažko udržiavateľné 
ihriská by sa tak mohli odstrániť, 

- MsV poukázal na nefunkčné staré pieskoviská, ktoré by bolo vhodné odstrániť, 
- MsV trvá na zaradení do úloh mesta prepojenie Hutníckej ul. s Radlinského ulicou, určite by to pomohlo 

dopravnému uzlu pri železničnom priecestí, úloha realizovateľná v najbližších rokoch, 
- podnet občanov – diery v oplotení na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Hutnícka ul. – MsV prosí 

o odstránenie týchto závad 
- podnet občanov – potreba revízie detských ihrísk, výmeny rozbitých dosák na preliezkach, 
- občania prosia o osadenie smetného koša k detskému ihrisku v areáli CVČ 
- MsV prosí o obnovu oplotenia okolo detského ihriska v areáli CVČ – potreba natiahnutia pletiva 

v chýbajúcich dielcoch oplotenia, 
- MsV prosí o prehodnotenie možnosti postupného odstráňovania obrubníkov z neexistujúcich chodníkov 

medzi činžiakmi, ak nie je možnosť ich obnovy 
- členovia MsV sa zhodli, že by bolo vhodné nasadiť vhodné stromčeky k lavičkám pri detských ihriskách, 

ktoré by dorastení spĺňali prirodzený tieniaci efekt v letných mesiacoch, čo by určite ocenili rodičia 
dozerajúci na svoje deti,  

- potreba realizácie vodorovného značenia v križovatke Kováčska – Stolárska – Strojnícka, vozidlá 
parkujú na chodníku a predovšetkým pri znížených vstupoch, čím zamedzujú prechodom imobilným 
občanov a mamičiek s kočiarmi 

- MsV navrhuje zorganizovanie voľnočasovej akcie pre obyvateľov sídliska Západ, t.j. aktivít pre detí, 
guláš festivalu, dobrovoľníckej pomoci mestu, 

- MsV sa dohodol, že v mesiaci Jún zorganizuje dobrovoľnú brigádu, ktorej účelom bude realizácia 
štrkového chodníka vedúcemu k detskému ihrisku od existujúceho asfaltového chodníka. 
 

Požiadavky do úloh:  

 Rekonštrukcia schodísk pri „veľkých potravinách“ + rekonštrukcia vstupu do zadného traktu 
objektu – potreba zistenia vlastníka objektu (OSM, OVaD) 

 Oprava plošiny pre imobilných, tzv. „klobúčikov“  – chodník Kolárska ul. (OVaD) 



 Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia v lokalite sídliska Západ (OVaD) 
 Odstránenie základu od rozvodnej skrinky – Kamenárska ul. (OVaD) 
 Dosypanie štrku pod hojdačky a šmýkalku – Tkáčska a Kolárska ul. (OKS) 
 Odstránenie starých nefunkčných pieskovísk, koncepčná realizácia nových detských ihrísk so 

širším záberom lokality (OKS) 
 Prepojenie Hutníckej ul. a Radlinského cesty – úloha zaradená do hl. úloh (OVaD) 
 Revízia detských ihrísk, obnova preliezok (OKS) 
 Oprava oplotenia okolo detského ihriska pri CVČ (OKS) 
 Výsadba stromčekov pri lavičkách detských ihrísk (OKS) 
 Postupné odstraňovanie obrubníkov neexistujúcich chodníkov (OVaD) 
 Osadenie smetného koša pri detskom ihrisku, areál CVČ (OVaD) 

 

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


