
Zápis zo zasadnutia MsV č. 8 zo dňa 7. 4. 2016 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Ing. Kolesár 

- Otvoril zasadnutie MsV a privítal hostí Ing. Čuja (predseda spoloč. bytov SNP) a p. 
Kolesára (požiadavka osady Malé Pole) 

Ing. Čuj 

- Prišiel sa informovať, ako postupuje projekt rekonštrukcie Námestie SNP. 
- Ing. Kolesár ho informoval, že projekt na Nám.SNP sa bude riešiť v celku, tohto roku 

sa rieši projektová dokumentácia (úprava parku, osvetlenie), aj v IČKU je vyjadrenie 
mesta, že sa v prvom rade bude riešiť ul. Levočská a Námestie SNP. Určite sa pozvú 
k prejednaniu  aj občania dotknutej lokality.  

- Pre obyvateľov Nám.SNP je problémom aj obojstranné státie na Hviezdoslavovej 
ulici, a je potrebné riešiť plochu aj pod kontajnermi. 

p. Kolesár (hosť) 

         - informoval nás o tom ako je projektovaný prechod k záhradkárskej osade Malé Polea 
je problém sa dostať k tejto osade , návrhom je chodník popod železničný most. Požiadavka  
je v PD pri novej železničnej trati uvažovať o chodníku medzi sídliskom Východ 
a záhradkárskou osadou Malé Pole. 

Mgr. Semeš 

- Požiadavka, či sa neuvažuje o tom, aby sa spoplatnilo parkovanie v uliciach  
(napr.1.1/2 hod. zdarma). 

- Na ul.Vajanského doplniť stĺp verejného osvetlenia. 

Ing. Kolesár 

- Požiadavka obyvateľov ul. Slovenská 52/54 – výsadba živého plota – podľa možností 
požiadavku posunúť na realizáciu na oddelenie OKS 

- Požiadavka p. Königa na ul. Slovenskej 51 – úprava vpuste. Je to problém aj na ul. 
Boženy Němcovej, Vajanského. Je tu potreba preveriť vpuste a kanály a podľa 
možností upraviť. 

- Z minulých uznesení žiadame ešte zlikvidovať hojdačky za Malým kostolom 

JUDr. Komara 

- Na ul.Koceľova pri garážach upraviť terén (jamy). 
- Vyriešiť parkovacie miesta na ul. Odborárov, riešiť komplexne parkovanie, ako aj pri 

železničnej stanici.  
 

 



Úlohy: 

1. V PD pri novej železničnej trati uvažovať o chodníku medzi sídliskom Východ a 
záhradkárskou osadou Malé Pole. 

2. Zvážiť možnosť  spoplatnenia parkovania v širšom území mesta (napr.1.1/2 hod. 
zdarma). 

3. Na ul. Vajanského doplniť stĺp verejného osvetlenia. 
4. V rámci možností vysadiť živý plot na ul. Slovenská 52/54. 
5. Na ul. Slovenskej 51, ul. Boženy Nemcovej, Vajanského – výškovo upraviť vpuste 

a kanály (do úrovne prístupovej komunikácie). 
6. Zlikvidovať hojdačky za Malým kostolom. 
7. Na ul.Koceľova pri garážach upraviť terén (jamy). 
8. Riešiť plochu  pod kontajnermi na nám.SNP. 

 

Hlavné priority na r. 2016: 

1. Vyriešiť parkovanie na strom cintoríne na ul.Slovenskej – umiestniť rampu na 2 
hod.parkovanie zdarma. 

2. Vyriešiť parkovanie na ul.Gorazdova – zmena režimu na spoplatnené parkovisko 
(potrebné vyjadrenie obyvateľov ulice). 

3. Na ul. Slovenskej (pri kotolni) rozšíriť parkovacie miesta – nutné pripraviť projektovú 
dokumentáciu. 

4. Predĺžiť verejné osvetlenie po Markušovské rampy. 
5. Zrevitalizovať detské ihrisko za Malým kostolom (pri Pohrebných službách). 
6. Upraviť parkovisko pri Materskej škôlke na Slovenskej ulici. 
7. Vyriešiť parkovacie miesta na ul.Odborárov, riešiť komplexne parkovanie, ako aj pri 

železničnej stanici.  
 
 
Zapísala: Ing. JanaValkošáková 
 
                                                                                                  Ing.Vasil Kolesár 
                                                                                                  predseda MsV č. 8 


