
Mestský výbor č.8 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 29.3.2012 

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

                  Ing.Jozef Gonda- MsÚ OVaD,  JUDr.Michal Komara, PhD.-gestor za MsP,  
                  Ing. Jana Valkošáková – zapisovateľka 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8, 
- informoval o finančnej situácii mesta, 
- informoval o výstavbe  kruhovej križovatky  na ul. Mlynskej – financovanie stavby 

z europ.fondov,  ale cyklochodník bude financovaný z rozpočtu mesta. 
 
Ing.Gonda 

- taktiež informoval o stavbe  kruhového objazdu na ul.Mlynskej -  budú vybudované nové 
chodníky, parkovisko aj cyklochodník, na ktoré sú potrebné vlastné zdroje mesta, 

- z priorít na rok 2012 MsV č.8 by bolo možné riešiť iba lokálne vysprávky chodníkov, 
- od pondelka 2.4.2012 sa začínajú vysprávky chodníkov v meste z liateho asfaltu, 
- problémom je naďalej chodník na Gorazdovej Koceľovej ul., 
- rieši sa problém parkovania v centre mesta. 

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- reagoval na dlhodobý problém – chodník na Gorazdovej Koceľovej ul. - počas volebného 
obdobia rokov 2006 až 2010 – 2 krát urgovali Správcovskú firmu a Bytové družstvo  
k vyriešeniu tohto problému. Na uliciach nepomôže iba zakrytie jám. 

Bc.Klaciková 

- predložila požiadavku p. Horvátha z Levočskej ulice (aj fotodokumentáciu) o uloženie 
betónových u-čiek k plotu, aby mu parkujúce autá nepoškodzovali plot. 

Ing.Gonda 

- už s p. Horváthom na túto tému rozprával – odporúčal mu, aby poškodený plot riešil 
s tým, kto mu ho poškodil. 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- odporúča umiestniť skalu, aby sa auto nedostalo do blízkosti plota. 

JUDr.Michal Komara 

- pri stavbe nového kruhového objazdu na Mlynskej ulici autobusy nemôžu prejsť cez 
upravené dopravné označenie na ceste (malý priestor) – Ako to bude vyriešené? 

- na otázku reagoval Ing.Gonda – cesta uzavretá nebude, 
- problémy pri ZIO bare a KTK pretrvávajú naďalej,  
- kamery v rámci mesta sú všetky funkčné, 
- pri pošte bude vymenený parkovací systém – možnosť platby cez SMS, 
- na Svätoplukovej ul. smerom k malému kostolu je v strede chodníka diera, hrozí 

nebezpečenstvo úraz – nutná vysprávka chodníka, 



- na ul.Zimnej, na trhovisku – ako parkovisko  je predelené od trhoviska betónovými 
kužeľmi – 2 z nich sú rozbité  - nutné opraviť alebo dodať nové. 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- opätovne prečítal priority na r. 2012 a členovia výboru sa vyjadrili k jednotlivým úlohám, 
a prehodnotili ich nutnosť (vzhľadom na rozpočtové možnosti mesta) :  
 

Priority na rok 2012: 
1. Okamžité opätovné urgovanie  riešenia  prípravy úpravy chodníka na Gorazdovej ulici. 

Jednanie s Ing. Pavolom zo Správcovskej firmy a Bytovým družstvom ohľadne úpravy 
chodníka. Je potrebné opraviť kanále a zvody. 

     
2.  Oprava chodníka na Slovenskej, Mudroňovej ul. 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.  
 
      5.  Upraviť detské ihrisko na sídl. Východ, vynoviť betónové panely (možnosť osloviť  

     p. Emila Labaja, vymaľovať a vytvoriť detské motívy). 
 

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

 
7.  Opraviť koniec chodníka na Duklianska ul. (tok s Vajanskou ul.- roh ETA predajňa) -   
      v hornej časti na zámkovej dlažbe permanentný výskyt vody. 

 
Úlohy :  
1. Opätovne preveriť u firmy Kameňolomy dodržiavanie postrekovania ulíc (hlavne 

Kollárovej) vodou ,  v období jar - jeseň. 
2. Preveriť možnosť napojenia osvetlenia  na Gorazdovej ul. oproti rešt. GARAGE, 

v priestoroch ako parkujú autá, problém pri vysypaní smetí. 
3. Na Levočskej ul. pri plote p. Horvátha  MsV odporúča umiestniť skaly, aby sa autá 

nedostalo do blízkosti plota. 
4. Na Svätoplukovej ul. smerom k malému kostolu je v strede chodníka diera, hrozí 

nebezpečenstvo úraz – nutná vysprávka chodníka. 
5. Na Radničnom námestí  - na trhovisku – ako parkovisko  je predelené od trhoviska 

betónovými kužeľmi – 2 z nich sú rozbité  - nutné opraviť alebo dodať nové. 

 
 
Zapísala: Jana Valkošáková                                            PhDr.Miroslav Semeš, PhD., v. r. 
                                                                                                     predseda MsV č.8 


