
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 
konaného dňa  29.04.2019 od 16:00 – 17:30 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 
                 MUDr. Peter Zelený   

Neprítomní:  Ing. Peter Pekarčík   
 
 

                 Mgr. Ing. Igor Geletka 

Prítomní občania: --- 

Predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala členov a oboznámila ich 
s plnením úloh z posledného zasadnutia: 

 
- K úlohe zriadenia „facebook komunity“ sa členovia jednoznačne zhodli na potrebe realizácie takéhoto 

komunikačného kanála s obyvateľmi danej mestskej časti;  stránku pilotne zavedieme; pán  Formela  
uviedol, že je zatiaľ ochotný túto stránku spravovať v prípade, že by komunikácia s verejnosťou 
prostredníctvom stránky naberala na intenzite, budeme následne riešiť jej spravovanie. Pán Brezovaj 
skrz návrh p. Formelu ohľadom zriadenia „facebook komunity“ sa ponúkol, že pomôže s jej 
spravovaním. 
 

- Pán Geletka informoval členov o aktuálnom stave riešenia úlohy sprejazdnenia „starej Rožňavskej 
cesty“, kde vysvetlil potrebu geodetického zamerania a prijateľnosť cenovej ponuky pre toto zameranie. 
MsV sa následne jednohlasne zhodol na potrebe vypracovania zamerania. 
 

- Predsedníčka sa vyjadrila k odpovedi pre plnenie uznesenia č. 3/2019 (pakovanie pri hygiene) – 
poprosila o vyvolanie diskusie Oddelenia správy majetkov a Oddelenia výstavby a dopravy, aby 
prípadná realizácia parkovacích miest korešpondovala s koncepciou výstavby parkovísk. Pán Geletka 
súčasne k uzneseniu č. 7/2019 (osvetlenie) poznamenal , že takýto problém s potrebou doplnenia 
verejného osvetlenia riešia všetky mestské výbory a v súčasnosti Oddelenie komunálneho servisu 
kompletizuje zoznam pre doplnenie. 

 
- Predsedníčka informovala členov MsV o stave projektu realizácie cyklotrasy na Nábreží Hornádu –

aktuálny projekt bol pre nezrovnalosti stiahnutý k prepracovaniu, aby sa predišlo pri posudzovaní 
žiadosti k zbytočným problémom. Pán Kubičár podotkol dôležitosť tohto projektu pre túto lokalitu a aby 
MsV naďalej sledoval a podporoval napredovanie tohto projektu aj napriek tomu, že projekt a netýka 
územia nášho MsV. Všetci členovia navrhli zaradiť túto úlohu do hlavných úloh rozvoja mesta. 
 

Nové prerokované podnety:  
 
- Predsedníčka informovala MsV, že v mesiaci máj bude zasadať Komisia rozvoja mesta pri MsZ v SNV, 

na ktorej navrhne, aby komisia bola spoločnou platformou aj pre predsedov všetkých mestských výborov 
v rámci mesta, čím budú MsV zainteresované na komunikácii priorít rozvoja mesta aj s ohľadom na 
jednotlivé mestské časti. Zámerom je, aby hlavné úlohy MsV sa odvíjali od spoločne komunikovaných 
priorít rozvoja, vychádzali by z plánu rozvoja. Zároveň navrhla aby sa skrz toho počkalo so 
zadefinovaním hlavných úloh nášho výboru, s  čím súhlasili všetci členovia. 

 
 
 

- Mestský výbor žiada o informáciu k stavu riešenia petície obyvateľov z ul. Ferka Urbánka – Zápisnica 
z 11.6.2018, súčasne žiada o informáciu, kto z MsÚ dohliada na chod komunitného centra „Feder 
Dživipen. 



 
- Pán Formela poprosil o opravu komunikácie na ul. J. Bottu v mene jej obyvateľov, p. Geletka informoval, 

že táto ulica bude lokálne vyspravená v najhorších úsekoch komunikácie. 
 

- Predsedníčka predniesla členom požiadavku obyvateľov ul. Za Hornádom o obnovu detského ihriska 
nachádzajúceho sa medzi bytovými domami, pán Geletka poukázal na skutočnosť, že ihrisko pre malé 
deti sa nachádza v tesnej blízkosti v areáli Materskej školy, či by nebolo možno  lepšie pouvažovať nad 
realizáciu ihriska pre deti staršej vekovej kategórie. Pán Čekovský podporil návrh zriadenia ihriska  
a taktiež pripomienkuje, aby sa nezabúdalo pre možnosti realizácie ihrísk pre deti so školskou 
dochádzkou a mládež -  viacúčelové športové plochy (loptové hry a pod.). Súčasne poukázal na  „skejt 
park“ nachádzajúci sa v areáli futbalového štadióna, ktorý už vykazuje známky značného opotrebenia 
a mesto by mohlo pouvažovať nad pomocou pri revitalizácii tohto ihriska (lokalita  je v pôsobnosti MsV 
č.7). 

 
 

SUMÁR ÚLOH:  

Úlohy v plnení: 
 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) 
 

Nové úlohy: 

 vypracovanie geodetického zamerania k projektu sprejazdnenia „starej Rožňavskej cesty“(OVaD) 
 možnosť realizácie parkovacích plôch vo vzťahu ku koncepcii výstavby parkovacích plôch  

v lokalite ul. E.M.Šoltésovej – ul. A. Mickiewicza (OVaD) 
 realizácia cyklotrasy spojená s realizáciou Baníckeho námestia (OVaD) – MsV č.8 
 žiadosť o informáciu k zodpovednej osobe za komunitné centrum „Feder dživipen“ (OSV) 
 oprava komunikácie na ul. Jána Bottu (OVaD) 
 obnova/zriadenie ihriska medzi bytovými domami na ul. Za Hornádom, prípadne realizácia ihriska 

pre loptové hry (basketbal, futbal, volejbal (OKS) 
 obnova skejtparku (OKS) – MsV č.7 

 
 
 

Členovia MsV sa dohodli na nasledujúcom zasadnutí v termíne 17.06.2019 o 16:00 hod.  
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 


