
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 6.11.2012 

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

                  Ing.Peter Susa - MsÚ OVaD,  JUDr.Michal Komara, PhD.-gestor za MsP, 
Ing.Andrea Jančíková – gestor za MsÚ, PeaDr.Olejník Ján – vedúci OKS 

                   
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- vyhodnotil plnenie úloh MsV č.8: 

Uznesenie č.7/2012 – pri ZUŠ zasypať jamy : k nesplneniu úlohy sa vyjadril Ing.Susa, 
ktorý nás oboznámil, že dôjde ku komplexnej rekonštrukcii komunikácie. 
 
Uznesenie č.9/12 – Od reštaurácie Tatra po Vajanského Ul. vyznačiť priechody pre 
chodcov : úloha sa musí doriešiť v spolupráci s dopravnou políciou, a prechod do garáži 
na ul.Chrapčiakovej– v roku 2013 
 
Uznesenie č.12/12 – na parkovisku pri Pošte po otvorení rampy nie je vhodne umiestnená 
dopravná značka : úloha bude splnená v termíne do 30.11.2012 

 
Vyhodnotili sa Priority na rok 2012 :  
 
Priorita č.1 : úprava chodníka na Gorazdovej ulici. Jednanie s Ing.Pavolom zo Správcovskej    
                     firmy a Bytovým družstvom ohľadne úpravy chodníka :  
                     PhDr.Semeš – problému sa venuje už 5 rokov, navrhuje ešte raz vyzvať Bytové 

družstvo a Správcovskú firmu k otvoreniu kanálov a zvodov, navrhuje aby sa 
otvorili a preskúmali zvody na jar a v zime, aby prebehla potrebná korešpondencia 
Bc.Novoroľníková – navrhuje otvoriť 1 časť a zistiť v čom je príčina zalomenia 
chodníka. 
 

Bc.Novoroľníková 
- na základe požiadaviek obyvateľov navrhuje na Gorazdovej ulici zlikvidovať lavičky 
- PhDr.Semeš je proti likvidácii lavičiek nakoľko je potrebná petícia obyvateľov 

Gorazdovej ulice (zápis zo schôdze) 
 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- Informoval  o petícii obyvateľov Gorazdovej ulice s požiadavkou renovácie 
a rekonštrukcie detského ihriska 

- PeaDr.Olejník informoval o možnosti renovácie starého detského ihriska, tak ako sa to 
realizovala na Agátovej ulici (domček, vláčik, malé pieskovisko , nový náter kovových 
konštrukcií) 

- MsV odpovie na petíciu ohľadne detského ihriska, ktoré  bude zrenovované  do 15.mája 
2013 – nátery kovových konštrukcií + 2 až 4 nové prvky 

 
Bc.Novoroľníková 

- Kto kontroluje SMS parking 
- JUDr.Michal Komara : -  SMS parking je kontrolovaný podľa evidenčnej značky auta 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- Rozobral problematické parkovanie v meste :  
a) na ul.Odborárov, pri železničnej stanici, ul.Hviezdoslavovej – parkovanie po oboch   

stranách cesty, 
b) ul.Koceľova a Gorazdova, zadný trakt Letnej ulice – návrh na rezidenské parkovanie 
c) parkovisko pri cintoríne a na starom cintoríne  spoplatniť, pri cintoríne doriešiť systém 

ak budú parkovať v súvislosti s pohrebom – PhDr.Komara navrhuje zvážiť aj 
zamestnanie dôchodcu na kontrolu platenia parkovného, 

d) navrhuje, aby s Ing.Susom a JUDr.Komarom peši prešli kritické body parkovania 
v meste, 

e) jednať s dopravnou políciou ohľadne dopravného značenia v meste 
 

- do 30.11.2012 zaslať návrhy priorít na rok 2013 Ing.Valkošákovej, aby sa mohli 
začiatkom decembra prejednať na zasadnutí MsV 

Úlohy :  
1. Doriešiť plnenie úloh z minulých zasadnutí MsV – Uznesenie 7,9,12/2012  
2. Odpovedať na petíciu renovácie detské ihriska  - Ing.Valkošáková  
 
 
 
Zapísala: Ing.Valkošáková Jana 

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


