
Zápisnica č. 1  
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.01.2017 

 
 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Jozef Gonda, Štefan Melikant, 

PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Marek Marchyn, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru:, Bc. Zuzana Páleníková 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

 

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

a informoval ich o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia. .  

 

Uznesenie č.42/2016: 

P. Potočníková upozornila na neporiadok z opadaných listov listnatých stromov, ktorých 

výsadba sa realizovala  v okolí vchodov Komenského 11 – 13 (žiadne ihličnany). 

OKS berie na vedomie. 

Berieme na vedomie. 

Uznesenie č.43/2016: 

P. Potočníková žiadala aby kontajnery v okolí Komenského 11 – 13 boli uzamykateľné. 

MsÚ už neosadzuje zámky na zberné nádoby. V prípade pretrvávajúceho záujmu o uzamykanie 

je potrebné sa obrátiť na firmu Brantner Nova, s.r.o.. 

Uznesenie č.44/2016: 

Štefan Melikant žiadal označiť miesto pred vchodom do bytového domu Štúrovo nábrežie č. 11 

plnou žltou čiarou.  

OVaD odkonzultuje požiadavku s ODI. 

Úloha v sledovaní.  

Uznesenie č.45/2016: 

Mgr. Demečko upozornil na plochu pri predajni CBA, ktorá by bola vhodná na realizáciu 

parkoviska.  

OVaD berie na vedomie. OVaD preverí možnosť úpravy existujúcej plochy (odstránenie 

nánosu). 

Úloha v sledovaní. 

Uznesenie č.46/2016: 

PhDr. Kočiš navrhuje verejné otvorenie detského ihriska na ul. Bezručovej. MsV navrhuje 

slávnostné otvorenie tohto detského ihriska.  

Vedenie mesta rozhodne, či áno, či nie.  

Úloha v sledovaní. 

 

Mgr. Kačenga informoval o tom, že MsP prehodnotila systém kamier umiestnených v meste. 

Na sídlisku Mier budú umiestnené kamery na ulici Leteckej, na Šafárikovom námestí, a na 

križovatke ulíc Bezručová a Trieda 1. mája.    

MsV s umiestnením kamier súhlasí a súčasne navrhuje umiestniť ďalšiu kameru na križovatke 

ulíc Nejedlého a Triedy 1. mája. Zároveň pozýva náčelníka MsP na najbližšie zasadnutie MsV 

č.4.  



 

MsV prehodnotil termín verejného zasadnutia s občanmi sídliska Mier a presúva ho na jeseň 

roku 2018 (koniec volebného obdobia).  

MsV navrhol prehodnotiť využitie autobusovej zastávky na ulici J. Wolkera 30 na parkovacie 

miesta (vzhľadom na jej minimálne využitie). 

MsV žiada doplnenie verejného osvetlenia na komunikácií Trieda 1. mája (od križovatky 

s ulicou nejedlého po križovatku s ulicou Jilemnického).  

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2017 

Cesty:  

1. Bezručova ulica – v pláne úloh MsÚ na r. 2017  

2. Jilemnického - v pláne úloh MsÚ na r. 2017 

3. Krčméryho - v pláne úloh MsÚ na r. 2017 

4. J. Wolkera (dokončenie) - v pláne úloh MsÚ na r. 2017 

5. Medza - v pláne úloh MsÚ na r. 2017 

6. Štúrovo nábrežie – 1. časť 

7. J. Fándlyho ulica 1 – 3 

Chodníky: 

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

2. Nákupné centrum – chodníky pod strieškou  

3. Trieda 1. mája  

4. Bezručova 1 -7 (vnútroblok)  

5. Štúrovo nábrežie 9, 10 

Parkoviská: 

1. Bezručova ulica  

2. Štúrovo nábrežie 12-13 

3. Komenského ulica 9 - 15 

4. Trieda 1. Mája za bytovým domom č.26 

5. Nejedlého ulica, dokončenie 

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. Zabezpečiť náter mostových konštrukcií 

6. Vytvoriť vhodný priestor pre psíčkarov 

7. Doriešenie osvetlenia pešieho mosta medzi sídliskom Mier a nákupným centrom 

Lidl 

8. Obnova zábradlia na Triede 1. mája.  

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  06.02.2017  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 


