
Zápis zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 3. 5. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

In.Kolesár  

- privítal zástupcov občanov z ulice Rojkovičová 

Ing. Tkáč 

- oboznámil prítomných so zámerom spojazdniť ul.Rojkovičová z obidvoch smerov – 

tak ako to bolo prezentované  17. 2. 2017 na TV Reduta. V súčasnosti je smerom od 

Popradu zákaz vjazdu do ulice. Občania by chceli ponechať tento stav, ako je 

v súčasnosti.  

- Obyvatelia ulice žiadajú venovať väčšiu pozornosť údržbe a opravám na ul. 

Rojkovičová. 

Ing.Kolesár 

- to ako to bolo prezentované na TV Reduta je iba jedna z možných alternatív  

Ing.Gonda 

- súhlasí so stavom ako je teraz, problém vidí iba ráno a okolo 15 - 16 hod. 

JUDr.Komara 

- 1xtýždenne od ul. Duklianska prevádzať kontroly dodržiavania zákazu vjazdu do ul. 

Rojkovičová 

Ing.Kolesár 

- oboznámil  s listom od p.Vojtášovej z ulice Koceľova, kde obyvatelia majú 

požiadavku spoplatniť parkovanie na uvedenej ulici. Navrhol výboru výjazdové 

rokovanie ohľadne tejto úlohy na deň 11. 4. 2017 s účasťou vedúceho OVaD Ing.Susu 

Petra. 

- na najbližšie rokovanie pozvať Ing. Štubňu, aby odprezentoval pripravované projekty,  

a to aj v rozpracovanosti 

Ing.Gonda 

- k 1.polroku vyhodnotiť na najbližšom rokovaní Hlavné úlohy MsV č. 8 

- od Ing. Sada by MsV mal požadovať bližšie odpovede k plneniu úloh 

- v rámci vysprávok za obchodným centrom SINTRA, ponad most opraviť prejazd nad 

vstupom do garáží , 

- prekontrolovať uličnú vpusť ul. Česká a Moravská zo zadnej strany pri kotolni. 



 

Úlohy : 

1. Venovať väčšiu pozornosť údržbe a opravám cestnej komunikácie na ul. Rojkovičová 

2. Vyjadrenie oddelenia OVaD s čim sa počíta do budúcna na ul. Rojkovičová – 

dopravné riešenie. Plánuje sa s obojstranným spojazdnením ulice? 

Stanovisko MsV: ponechať stav, ako je v súčasnosti. 

3. Prezentácie pripravovaných projektov na najbližšom rokovaní MsV – Ing. Štubňa 

Teodor. 

4. V rámci vysprávok za obchodným centrom SINTRA, ponad most opraviť prejazd nad 

vstupom do garáží  

5. Prekontrolovať uličnú vpusť ul. Česká a Moravská zo zadnej strany pri kotolni. 

6. Vyhodnotiť Hlavné úlohy na rok 2017 k 1. polroku 2017. 

 

Zapísala : Ing.Jana Valkošáková 

 

 

                                                                          Ing.Vasil Kolesár 

                                                                           predseda MsV č. 8 

 

         


