
Zápis zo zasadnutia Mestského výboru č.8 konaného dňa 2.7.2015   

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                                                 

                

 

Ing.Kolesár 

- otvoril  a privítal všetkých prítomných členov MsV a hostí ( p.Gburík) 

- oboznámil  so stavom požiadavky obyvateľov ul.SNP o výstavbu prístupovej cesty 

k bytovkám 

- p.Gbúrik vystúpil s požiadavkou vybudovania prístupovej cestu od detskej polikliniky 

(vedľa schodíkov), tak aby ostal neporušený park 

- p.predseda bude rokovať s p.prednostkou MsÚ , je tam potreba rokovať so stavebným 

úradom, úlohy zaradiť do zasadnutia mestského  zastupiteľstva, tak aby aj obyvatelia 

Nám.SNP videli štúdiu  

- prioritne sa pokúsiť o vybudovanie výjazdu , možnosť vyňatia časti projektu pre 

riešenie výjazdovej komunikácie pre bytové domy Nám.SNP  

 

Ing.Susa Peter 

- do úvahy by pripadala iba prístupová cesta k bytovkám 

 Ing.Kolesár   

- je potrebné riešiť parkovanie v starom meste, napr. spoplatniť parkovanie, riešiť ulicu 

Gorazdovu a parkovanie pred cintorínom 

- oboznámil s požiadavkou obyvateľov ul.Gorazdova ( p.Muchová) o renováciu 

detského ihriska, z dôvodu projektu EKOPOLIS, požiadavka obnovenia 

preliezok,hojdačiek...(list od Ing.Muchovej) 

- p.predseda zavolá Ing.Muchovej, je potrebné vyjadrenie vedúceho OKS Ing.Sada 

- v úlohách máme riešiť ihrisko na Svätoplukovej ulici za malým kostolom 

 

- oboznámil nás s požiadavkou vyriešenia stojatej vody pred garážami na 

ul.Svätoplukova (+ fotografie)  

                . Ing.Susa Stanislav upozornil v prvom rade riešiť odvod vody zo striech garáží 

               . p.predseda doporučil stretnúť sa na mieste v mesiaci september a zavolať aj                              

vedúceho výstavby Ing.Susu 

 

Bc.Novoroľníková 

- na Gorazdovej ulici preveriť funkčnosť vpuste do kanálov, v prípade potreby prečistiť 

- chcela by vedieť kto dal povolenie na výrub starej lipi na ul.Letná v zadnom trakte pri 

obchode Andreánsky 

 



Úlohy :  

1. Uloženie kontajnerov na ul. Gorazdova – vybudovať spevnené plochy na uloženie 

kontajnerov . ( Ing.Sad – OKS) 

 

2. Pred škôlkou pri starom súde (ATLANTEL) vysypať priestor kameninou.(OVaD) 

 

3. Upraviť dopravné značenie k prechodu vozidiel a parkovaniu na ul.Chrapčiakovej, 

Vajanského a Novej Poliklinike.(OVaD) 

 

4 Na Gorazdovej ulici preveriť funkčnosť vpuste do kanálov, v prípade potreby 

prečistiť. (OKS) 

 

5 Vyriešenie stojatej vody pred garážami na ul.Svätoplukova. (OVaD) 

 

6 Požiadavka obyvateľov ul.Gorazdova  23-29 ( list od Ing.Muchovej) o renováciu 

detského ihriska, z dôvodu projektu EKOPOLIS, požiadavka obnovenia 

preliezok,hojdačiek... (vyjadrenie vedúceho OKS Ing.Sada) 

 

7 Zistiť či bolo vydané povolenie na výrub starej lipi na ul.Letná v zadnom trakte pri 

obchode Andreánsky? (a kým?) 

 

 

Hlavné priority na rok 2015 : 

1. Vyriešiť parkovanie pri starom cintoríne na ul.Slovenskej. 

2. Vyriešiť parkovanie na ul.Gorazdovej. 

3. Zaoberať sa prípravou realiz.spevnenia plôch na ul. SNP – bytovky. Prioritne sa 

pokúsiť o vybudovanie výjazdu , možnosť vyňatia časti projektu pre riešenie 

výjazdovej komunikácie pre bytové domy Nám.SNP. úlohy zaradiť do zasadnutia 

mestského  zastupiteľstva. 

4.  Na ul.Slovenskej (pri kotolni) rozšíriť parkovacie miesta. 

5. Predĺžiť verejné osvetlenie po Markušovské rampy. 

6. Zrevitalizovať detské ihrisko za Malým kostolom (pri Pohrebných službách). 

 

 

Zapísala: Ing.Jana Valkošáková                                      Ing.Vasil Kolesár 

                                                                                          Predseda MsV č.8 


