
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 

konaného dňa  11.03.2019 od 15:00 – 16:00 hod. v salóniku hotela Preveza v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  Ing. Zuzana Záborská       Patrik Brezovaj 
                 Ing. Michal Beharka          Ing. Milan Mucha 
                 Ing. Pavol Kubičár            Milan Hudaček 
                 Mgr. Peter Formela 
                 Ing. Pavol Čekovský 
                 Ing. Peter Pekarčík   

Neprítomní:  MUDr. Peter Zelený 
 
 
 
 
 

                 Mgr. Ing. Igor Geletka 

Prítomní občania: --- 

Priebeh stretnutia:  
- predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala členov a oboznámila 

ich s poslaním a úlohami mestského výboru, súčasne podala informáciu o komisiách zriadených pri MsZ 
a upovedomila ich o jej predsedníctve v komisii rozvoja mesta, 

- predsedníčka MsV navrhla zriadenie „facebook“ komunity pre bližší kontakt s obyvateľstvom a členovia   
MsV navrhli osloviť pracovníkov MsÚ pre styk s médiami (p. Repčiaka) pre zrealizovanie vyššie 
spomenutého návrhu (zvážiť klady a zápory, resp. navrhnúť iné riešenia), 

- gestor MsV – p. Mucha oboznámil mestský výbor s plnením úloh za rok 2018 
- p. Geletka oboznámil členov s úlohou, ktorú rieši MsV už viacero rokov – napojenie ul. Za Hornádom, 

tzv. „starej Rožňavskej cesty“ na ul. Maxima Gorkého (cesta II. triedy / 533), tiež apeloval na MsV, aby 
sa táto úloha zaradila do hlavných úloh pre rok 2019 s čím súhlasili všetci prítomní členovia. Ďalej 
upozornil na chýbajúce verejné osvetlenie pri komunikácii vedúcej k MŠ E. M. Šoltésovej, a poukázal  
poukázal na technicky nevyhovujúci stav tej miestnej komunikácie, 

- p. Formela navrhol zriadenie nových parkovacích miest na ploche pri Regionálnom ústave verejného 
zdravotníctva nachádzajúceho sa na ul. A. Mickiewicza, kde je však potreba zistenia vlastníkov týchto 
pozemkov, 

- p. Kubičár poprosil o informáciu k stavu projektu zriadenia cyklotrasy pri Nábreží Hornádu (Banícke 
námestie) ,  

- p. Čekovský požiadal o informáciu, či by mestské výbory nemohli mať možnosť priameho rozhodovania 
o využití určenej finančnej čiastky pre daný MsV (tak, ako to bolo v minulosti),   

- predsedníčka MsV požiadala členov, aby do najbližšieho zasadnutia predložili návrhy úloh, ktoré by 
mohli byť zaradené do požiadaviek MsV a predniesla myšlienku zaviesť spoločné zasadania všetkých 
predsedov MsV za účelom všeobecného prehľadu potrieb daných mestských výborov na území mesta, 

- predsedníčka MsV navrhla, aby MsV podporil myšlienku zriadenia komunitného centra v oblasti 
„Vilčurňa“, kde by zodpovedná osoba za KC bola následne prizývaná na zasadnutia MsV, 

- členovia MsV sa dohodli, že zasadnutia MsV sa budú konať v salóniku hotela Preveza v Sp. N. Vsi,  a 
predbežne sa dohodli na nasledujúcom zasadnutí v termíne 29.4.2019 o 16:00 hod.  
 

Požiadavky do úloh:  

 preverenie možností zriadenia skupiny – MsV č. 6 pre verejnosť na facebooku (KP) 
 zaradenie projektu sprejazdnenia „starej Rožňavskej cesty“ do hlavných úloh pre r.2019 (OVaD) 
 rekonštrukcia MK vedúcej k materskej škole na ul. E. M. Šoltésovej s doplnením verejného 

osvetlenia (OVaD, OKS) 
 možnosť realizácie parkovacích miest na ploche pri RÚVZ s vysporiadaním pozemkov (OVaD, 

OSM) 
 žiadosť o informáciu k aktuálnemu stavu projektu cyklotrasy na Nábreží Hornádu (Banícke 

námestie (OVaD) 
 podanie informácie o finančných možnostiach pre MsV (FO) 
 možnosť zriadenia komunitného centra vo Vilčurni (OSV) 

 
 



Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


