
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia MsV č. 6, Staré mesto - Juh, 
konaného dňa  03.02.2020 od 16:00 – 17:30 hod. v salóniku hotela Preveza v Sp. N. Vsi 

 

Prítomní:  Ing. Zuzana Záborská  Ing. Michal Beharka 
                 Ing. Milan Mucha           Patrik Brezovaj   
                 Ing. Pavol Kubičár         Mgr. Peter Formela      
                 Mgr. Ing. Igor Geletka 
 
                 

Neprítomní: Ing. Pavol Čekovský   
                      MUDr. Peter Zelený 
                      Ing. Peter Pekarčík   
 

Prítomní občania: --- 

Predsedníčka MsV – Ing. Zuzana Záborská (ďalej len „predsedníčka MsV“) privítala členov a hostí. V rámci 
kontroly plnenia úloh  MsV:  

- opätovne požaduje hľadať spôsoby zamedzenia kúpania v Hornáde v lokalite mesta;  
- na základe dlhodobého problému s dopravou na Fándlyho ulici, MsV žiada o prerokovanie tohto 

problému na Komisii výstavby a dopravy;  
- navrhuje opätovne informovať obyvateľov mesta o potrebe kontajnerov na šatstvo;  
- poukázal na rozpad komunikácie na ul. Stojan, požaduje opravu v zmysle reklamácie ak je ešte 

v záručnej lehote;  
MsV sa zhodol na potrebe prerokovať s MUDr. Zeleným  možnosť jeho výmeny ako člena MsV, nakoľko 
z dôvodu pracovnej vyťaženosti často krát sa nemôže zúťčastňovať zasadnutí MsV. 
 
Úlohy v plnení: 

1. Rekonštrukcia MK vedúcej k materskej škole na ul. E. M. Šoltésovej s doplnením verejného osvetlenia 
(OVaD, OKS). 

2. Možnosť realizácie parkovacích miest na ploche pri RÚVZ s vysporiadaním pozemkov (OVaD, OSM). 
3. Kontrola vysprávok ciest a chodníkov (OVaD). 
4. Kontrola zatekania z komunikácie do dvorov – ul.. J. Čajáka (OVaD). 
5. Vyčistenie roštu na cyklochodníku pri Zimnom štadióne (OKS). 
6. Obnova skateparku. 
7. Kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na ul. J. Fándlyho a Obrancov Mieru, infomovať 

MsV.č 6 o počte vykonaných kontrol  a o ich výsledkoch. (OVaD).  
              MsV požaduje riešenie problematiky prejazdnosti Fándlyho ul. na komisii výstavby, dopravy  
              a územného plánovani.a. 

8. Navrhnúť realizáciu detského ihriska, ako aj ihriska/športoviska pre loptové hry medzi blokmi ul. Za 
Hornádom (basketbal, futbal, volejbal, zakomponovať požiadavku do aktivít mesta na roky 2019/2020; 
(OKS) 

9. Prerokovať na úrovni vedenia mesta možnosti postúpenia údržby zelene Lesmi mesta SNV, na 
rokovanie prizvať predsedníčku MsV č.6 a podpredsedníčku Komisie ŽP pri MsZ (OKS) 

 
 

Najbližšie stretnutie MsV č.6 je naplánované na deň  06.07.2020 (pondelok) o 15.30 hod v priestoroch Hotela 
Preveza. Prípadná zmena termínu bude vopred oznámená.  
 
MsV pozýva na zasadnutie vedúceho oddelenia komunálneho servisu p. Hamráčka. 
 
MSV žiada MsÚ pripraviť na zasadnutie MsV písomnú správu o stave a vývoji plnenia vyššie uvedených 
problémov  a úloh  ako prílohu k pozvánke..  
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
Overil: Ing. Z. Záborská 
 


