
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 18.4.2013 

Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,  Bc.Lýdia Novoroľníková, PharmDr.Ján Valjan, 
Ing.Stanislav Susa, Klement Buňa, Bc.Lívia Klaciková, Milan Zahuranec  

                  JUDr.Michal Komara, PhD.-gestor za MsP, PaedDr.Olejník Ján- vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, Ing.Garaj Roman 

                   
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- vyhodnotil plnenie úloh MsV č.8   
-     oboznámil prítomných  o porade predsedov MsV, kde sa okrem iného rozoberala otázka  
       parkovania v zadnom trakte ul.Gorazdovej a Letnej a na ulici Zimnej 
 
Ing. Garaj 
- zaujíma ho ako bude riešená otázka parkovania na ul.Gorazdovej, 
- je požiadavka uzavrieť prechod od ZIO baru  - podchod na ul.Gorazdovej 17-19 

v nočných hodinách od 22,00 hod. do 6,00 hod. 
  
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- jedným z možných riešení je aj referenčné státie na ul.Gorazdova 
- problém pri ZIO bare pozná, umiestniť mreže do podchodu by sa mohli iba po preskúmaní 

vlastníckych vzťahov k objektu, 
-  

PharmDr.Ján Valjan 
- pri lekárni sú mreže umiestnené, ale sú často vylomené, tzn., že to nemá význam  

 
Zahuranec Milan 

- problém majú aj obyvatelia pri hostinstve Sliepka , hlavne piatky až soboty, kde niekedy 
až do 03,00 hod. hrá hlasná hudba – rušenie nočného pokoja, 

- na ul.Koceľova zadný trakt sa nachádza množstvo odpadkov mimo kontajnerov, 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- Dostal informáciu, že proti detskému ihrisku od firmy Oriflame , ktoré má byť umiestnené 
na sídl.Východ spísali občania petíciu, že ho tam nechcú(prečítal list od obyvateľov na 
ul.Česká, ktorý bol zaslaný bez podpisov). 

- PaedDr.Olejník Ján – oddelenie OKS umiestni ihrisko podľa stanoviska výboru 

Hlasovanie členov mestského výboru :  

- výbor jednohlasne schválil umiestnenie ihriska na sídl.Východ. 

 
Bc.Lýdia Novoroľníková 

- má požiadavku na výrub suchého stromu  v otvorenej časti od starého Domu nábytku 
smerom k ul. Letnej, 
 

PaedDr.Olejník Ján 
- v meste je strašne veľa suchých stromov  vhodných na výrub, tohto  roku je požiadavka na 

154 stromov, 
- požiadavku Bc.Novoroľníkovej preverí 



PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- prítomných chce oboznámiť, že sa chystá oprava ciest a chodníkov: 
- 1. cesta  na ul. Gorazdovej smerom od ul.Školskej – výmena asfaltového koberca 

2. cesta na ul. Slovenská – od cintorína po Geologický prieskum 

Buňa Klement 

- prečítal list obyvateľov  ul. Koceĺova 2,4,6 , ktorí majú požiadavku na zvýšenú kontrolu 
prihlasovacej povinnosti psov, a ak by bola možnosť osloviť aj predsedov vlastníkov 
bytov, aby ohlasovali majiteľov psov na mestský úrad. 

Ing.Susa Stanislav 

- firma, ktorá čistila cesty od prachu a kamienkov, čistila iba na cestách a kamienky na 
trávniku vedľa cesty zostali, 

- poukázal na parkovanie áut na trávniku ä na ul. Kollárovej, B.Nemcovej 
a Hviezdoslavovej) 

Bc.Lýdia Novoroľníková 

- v akom stave je systém vypracovanie parkovanie v meste ? 

Úlohy: 

1. Riešiť kardinálnym spôsobom nedodržanie prevádzkových hodín v obytných 
zónach. 

2. Na základe hlasovania členov MsV umiestniť detské ihrisko na sídl.Východ. 
3. Preveriť množstevný odpad na ul. Koceĺova (zadný trakt). 
4. Dočistiť  trávniky okolo ciest od kamienkov na ul. Kollárova. 
5. V akom stave je systém vypracovanie parkovania v meste? 

 
 

 
 
Priority na rok 2013 :  
 

1. Opätovné urgovanie riešenia prípravy úpravy chodníka na Gorazdovej ulici. Jednanie 
s Ing.Pavolom zo Správcovskej firmy a Bytovým družstvom, ohľadne úpravy chodníka. Je 
potrebné otvoriť kanále a zvody. V zimných mesiacoch riešiť korešpondenciu. 

 
2. Oprava chodníka na ul.Slovenskej, od ul.Mudroňovej po Geologický prieskum. 

 
3. Preveriť záruky firmy, ktorá previedla rekonštrukciu cesty medzi Daňovým úradom a ZUŠ 

k zadnému traktu Školskej ulice, vrátane prechodu k Letnému kinu. 
 

4. Opraviť chodník od ul.Odborárov po ul. Vajanského. 
 

6. Preveriť, ako sa dá vyriešiť problém s množstvom vody na chodníku smerom od Daňového 
úradu k škole. 

 
7. Regulovať dopravu a parkovanie na ul .Letnej (zadný trakt- spoplatniť parkovanie) 

a ul.Gorazdovej, ul.Hviezdoslavovej, od ul.B.Nemcovej po križovatku ( rešt.TATRA), od 
rešt.TATRA po Vajanského,  Chrapčiakova , riešiť parkovanie pri starom cintoríne. 



 
8. Na Gorazdovej ulici zrenovovať detské ihrisko-  nátery kovových konštrukcií + 2 až 4 nové 

prvky (úloha na základe petície občanov). 
 

9. Zrealizovanie chodníka na ul .Levočská 412/20 – prechod k smetným kontajnerom ( na 
základe žiadosti vlastníkov bytov).  

 
 
Zapísala: Ing.Valkošáková Jana 

 
 
                                                                                             PhDr.Miroslav Semeš,PhD.  
                                                                                                                  v.r. 
                                                                                                     predseda MsV č.8 


