
Zápis zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 31. 1. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing. Kolesár  

- privítal prítomných,  
- oboznámil členov so žiadosťami občanov:   

1. žiadosť vlastníkov bytov na ul. Slovenskej 22 - 24 o riešenie parkovania 
obyvateľov     
bytoviek Slovenská 22, 24 a 26, 28  

2. Jankovič Karol – o opravu cesty a o rozšírenie parkovacích miest za bytovým   
domom Slovenská 8 

K žiadosti č. 1: vlastníci bytov na Slovenskej ulici 22, 24, 26, 28 obdržali z oddelenia 
výstavby odpoveď, v ktorej sa uvádza , že v roku 2017  bolo zadané vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rozšírenie parkovacích miest. Predpoklad schválenia PD je v roku 2018, 
vrátane vybavenia potrebného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

Uvedená požiadavka bola zapracovaná ako hlavná priorita MsV č. 8 na rok 2018.  

K žiadosti č. 2:  požiadavka p. Jankoviča o opravu cesty a rozšírenie počtu parkovacích miest 
za bytovým domom na Slovenskej ul. (priložené foto) bola na výbore prerokovaná. Výbor 
navrhuje riešiť požiadavku realizácie spevnených parkovacích plôch za bytovkou Slovenská  
8, 10, 12 smerom k materskej škole. Navrhuje zlikvidovať nevyužitý trávnatý pás smerom 
k MŠ a rozšíriť parkovaciu plochu.   

Termín: prípravná fáza I. polrok 2018 – zapracované do hlavných priorít na rok 2018 

Ing. Susa 

- predložil požiadavku opravy chodníka od nákupného centra SINTRA smerom 
k internátu. 

Úlohy: 

1. Opraviť chodník od nákupného centra SINTRA smerom k internátu. 
 

Hlavné priority na rok 2018 

 
1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl.Východ 

podľa predloženej alternatívy č. 2 (parkovanie pozdĺž Českej ul.). MsV žiada 
spracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť príslušné povolenia v roku 2017 tak, 
aby sa stavba dala v roku 2018 zaradiť do realizácie v roku 2018. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 



 
2. Spracovať dispozičné riešenie a realizáciu nového parkoviska na Slovenskej ul. 24 - 

26, pred oplotením bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby, Slovenská 30. 
Navrhovaný termín: do konca roku 2018 
 

3. Spracovať návrh plateného parkovania na parkovisku pri cintoríne na Slovenskej ul. 
s cieľom zvýhodniť krátkodobé parkovanie návštevníkov cintorína a eliminovať 
celodenné parkovanie. Spracovaný návrh predložiť na rokovanie MsV. 
Navrhovaný termín: do konca roku  2018 

 
4. Spracovať riešenie dopravnej situácie Nám. SNP – vypracovať dispozičnú štúdiu. 

Navrhovaný termín: I. polrok 2018 
 

5. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ  - v rámci koncepcie DI. 
Navrhovaný termín: do konca roka 2018 
 

6. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici vytvorením nových parkovacích miest 
s nasledovnou prioritou: 
- realizovať I. etapu  pozdĺžneho státia pred bytovými domami č. 1, 2, 17.  

 Navrhovaný termín: do konca roku 2018 
 

7. Členovia výboru navrhujú riešiť  požiadavku realizácie spevnených parkovacích plôch 
za bytovkou Slovenská  8, 10, 12 smerom k materskej škole. Navrhujú zlikvidovať 
nevyužitý trávnatý pás smerom k MŠ a týmto rozšíriť parkovaciu plochu.   

            Navrhovaný termín: prípravná fáza I. polrok 2018 
 

 
 

Zapísala: Ing. Valkošáková Jana                                    Ing. Vasil Kolesár 

                                                                                        predseda MsV č. 8 

 

 

 

 


