
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 28.10.2013 

Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,  Bc.Lýdia Novoroľníková, Ing.Stanislav Susa,  
                  Klement Buňa, Bc.Lívia Klaciková, Milan Zahuranec  
                  JUDr.Michal Komara, PhD.-gestor za MsP, Ing.Peter Susa – vedúci oddelenia 

výstavby a dopravy 
                   
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  
       spôsobu spoplatnenia parkovania  v meste. 

 
Bc.Lýdia Novoroľníková 

- poďakovala za občanov Gorazdovej ulice – za chodník aj ihrisko, ale má ešte požiadavku 
na vyriešenie parkovania v tejto časti mesta . 

 
Ing.Susa Peter 

- vyjadril sa k parkovaniu v meste pred cintorínom – napr.osadenie dodatkovej tabule, ktorá 
umožní max.2 hodiny státia bez poplatku, 

- ku Gorazdovej ulici – možnosť zóny spoplatnenia, ale chcelo by to občiansky prieskum, či 
obyvatelia tejto ulice sú za spoplatnené státie. 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD 

- problém s parkovaním je aj na ulici Hviezdoslavova, Koceľova a na železničnej stanici, 
- na Gorazdovej ulici by bolo vhodné zistiť koľko áut parkuje a koľko známok je nutné 

vydať. 
 
Ing.Susa Peter 

- priorita je oprava komunikácií na ul.Fabiniho a Levočskej. 
 
Zahuranec Milan 

- obyvatelia Koceľovej ulice majú požiadavku na opravu chodníka, 
- vykonávať kontrolu  barov ako sú KTK  a Sliepka, z dôvodu narušenia nočného kľudu. 

 
 
Buňa Klement 

- vstup na Koceľovu ul, od sídl.Východ – po obidvoch stranách parkujú autá – vzniká 
problém pre vjazd požiarnych áut a sanitiek, 

- PhDr. Miroslav Semeš, PhD – možnosť vidí v umiestnení značky (z vstupu z Kollárovej 
ulice na Koceľovú) „zákaz státia“ a zároveň aj v rozšírení parkovacej plochy. 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD 

- bolo by vhodné zamestnať 2 osoby u MsP, ktoré by mali na starosti len parkovanie 
v meste, 

- pri opakovanom narušovaniu nočného kľudu  pri bare Sliepka a KTK  budeme žiadať 
zrušenie prevádzky . 

 
Bc.Klaciková Lívia 

- Na Gorazdovej ul. by bolo vhodné zriadiť zónu pre psíčkarov. 
 



 

 

Úlohy: 

1. Na  Gorazdovej ulici zistiť možnosť zóny spoplatnenia, ale cez občiansky 
prieskum, či obyvatelia tejto ulice sú za spoplatnené státie. 

2. Opraviť chodník na Koceľovej ulici. 
3. Umiestniť značku (z vstupu z Kollárovej ulice na Koceľovú) „zákaz státia“ 

a zároveň aj v rozšíriť parkovacú plochu. 
4. Pri opakovanom narušovaniu nočného kľudu  pri bare Sliepka a KTK  MsV bude  

žiadať zrušenie prevádzky . 
 

 
 

 
 
Zapísala: Ing.Valkošáková Jana 

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


