
Zápisnica č.10  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.12.2015 

 

 

 
 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Jozef Gonda, Mgr. Michal Demečko, Mgr. Jozef 

Para, Marek Marchyn, Ing. Vladimír Jančík, Štefan Melikant   

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

  

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková, PhDr. Róbert Kočiš  

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

 

 

 Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga a privítal  členov výboru.  

 

 

Na začiatku rokovania Mgr. Kačenga informoval prítomných o stave plnenia úloh z posledného 

zasadnutia:  

 Uznesenie č.29/2015: Opraviť nerovnosť pred križovatkou komunikácií Trieda 1. mája a J. 

Wolkera). Požiadavku berieme na vedomie.  

 Uznesenie č.30/2015: Pri vývoze odpadu zo stanoviska pri ulici Trieda 1. mája sa roznáša 

blato na miestnu komunikáciu.  Informáciu berieme na vedomie a stav budeme sledovať.  

 Uznesenie č.31/2015: Preveriť stav žiadosti o výrub 2 ks stromov na ulici Trieda 1. mája 21 

– 23.   Dňa 14.12.2015 prebehne konanie s miestnou obhliadkou spolu s Okresným úradom 

v SNV.  

 Uznesenie č.32/2015:  Upozornenie na stĺp verejného osvetlenia pred poštou, ktorého 

osvetľovacia časť je prekrytá konármi stromu.  Upozornenie sa bude preverené a v prípade 

potreby bude zjednaná náprava.  

 

Pani Marta Potočníková ako členka výboru Spoločenstva vlastníkov bytov Komenského 

9,11,13,15 doručila písomnú žiadosť o úpravu parkoviska nachádzajúceho sa oproti vchodom 

Komenského 9 – 13.  

 

Mgr. Michal Demečko  upozornil na skutočnosť, že na časti ulice Trieda 1. mája (v časti od 

križovatky s ul. Z. Nejedleho) je verejné osvetlenie osadené iba na jednej strane.  

 

Z dôvodu oboznámenia sa s projektom modernizácie verejného osvetlenia na sídlisku Mier 

bude na najbližšie stretnutie prizvaný kompetentný pracovník mestského úradu.  

 

p. Melikant upozornil na neohradené stanovisko kontajnerov na komunálny odpad na Štúrovom 

nábreží. (OKS) 

 



HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2016 

 

Cesty:  

1. Bezručova ulica – rozšírenie komunikácie a parkovisko 

2. Štúrovo nábrežie – 1. Časť 

3. J. Wolkera – dokončenie  

4. J. Fándlyho ulica 1 – 3 

 

Chodníky: 

1. Jilemnickeho ul., pozdĺž celej komunikácie 

2. J. Wolkera, pri garážach (pri ZŠ Nejedlého) 

3. Nákupné centrum – chodníky pod strieškou  

 

Parkoviská: 

1. Bezručova ulica  

2. Nejedlého ulica, dokončenie 

3. Štúrovo nábrežie 12-13 

4. Komenského ulica 9 - 15 

 

Iné: 

1. Oplotiť detské ihriská, vyriešiť ich údržbu, na detských ihriskách zverejniť 

prevádzkové poriadky, zmodernizovať staré detské ihriská 

2. Dokončiť oplotenie kontajnerov na celom sídlisku 

3. Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, upraviť asfaltový 

povrch a vybaviť novým športovým náčiním 

4. Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na existujúcich parkoviskách 

5. Realizácia lávky k oddychovej časti Fľúder 

6. Dokončenie bikrosového areálu 

7. Zabezpečiť náter mostových konštrukcií 

8. Vytvoriť vhodný priestor pre psíčkarov 

9. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Mier a doriešenie 

osvetlenia pešieho mosta medzi sídliskom Mier a nákupným centrom Lidl 

10. Realizácia prechodov pre chodcov cez komunikáciu Trieda 1. mája  pri križovatke 

s ul. Z. Nejedlého 

11. Realizácia osvetlenia parku za materskou škôlkou na ulici Z. Nejedlého. 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 11.01.2015 o 17,00 hod. v pondelok o 16,30 hod. 

v zborovni ZŠ ul. Komenského.  
 

 

 

 

    

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


