
Zápis zo zasadnutia  MsV č. 8 zo dňa 22. 12. 2015. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Ing. Kolesár  

- otvoril zasadnutie MsV a privítal hostí (JUDr. Križalkoviča a PhDr. Richtarčíka) 

 

JUDr. Križalkovič 

- na sídl.Východ pri Sintre je otvorený obchod 1first days do neskorých hodín, začala sa tam 
schádzať mládež a bezdomovci – je tam po nich neporiadok, hluk v nočných hodinách, 
bezdomovci spia vo vchodoch . Žiada o úpravu otváracích hodín obchodu. Podotkol, že 
kedysi fungovala komisia verejného poriadku, ktorá bola zrušená. 

PhDr. Richtarčík – problém na sídlisku je , že sa nachádzajú 3 krčmy vedľa seba.Ďalším 
problémom je aj venčenie psov. 

JUDr.Komara – je potrebné hľadať príčinu, pred rokom tento problém nebol. Je potrebné 
odstrániť príčinu, prečo sa tam schádzajú ( niekedy aj 200 mladých ľudí), predajňa je 
otvorená do 23,00 hod. Cez víkend MsP rieši aj 20-30 priestupkov. Mládež z trhoviska sa 
presunula na detské ihrisko. Cez týždeň je kľud, problém je iba sobota, nedeľa. Od 1.1.2016 
platí VzN o možnosti ukladania pokút za požívanie alkoholu na verejnosti. Riešiť otváracie 
hodiny by sa mohli aj na základe tlaku verejnosti, napr. podpisovou akciou (cca 100 
obyvateľmi), tak aby mesto mohlo obmedziť prevádzkové hodiny napr.do 19,00 hod. (tak ako 
je to napr. pri KTK). 

Ing. Gonda – jedno z riešení  je skrátenie prevádzkových hodín obchodu. Detské ihrisko  má 
svoj prevádzkový poriadok. MsP môže zasiahnuť, ak sa tam nevykonávajú činnosti podľa 
prevádzkového poriadku. Môže sankcionovať. Komisia verejného poriadku existuje teraz pri 
komisii kontroly.  Jedno z riešení vidí pri prizvaní prevádzkovateľa obchodu na jednanie, aby 
skrátil dĺžku prevádzkových hodín. Bolo by potrebné umiestniť reflektory  na stĺpy, aby 
priestor bol osvetlený z obidvoch strán. 

Úloha na úrovni Mestkého úradu: aby pani prednostka pozvala na jednanie 
prevádzkovateľa -1 first days za účasti predsedu MsV, riaditeľa obvodného oddelenia 
PZ, náčelníka mestskej polície, Ing.Gondu Jozefa. 

JUDr.Komara – nakoľko od 1.1.2016 platí nové VZN, je potrebná zvýšená spolupráca MsP 
a Obvodnej polície PZ., 

Ing.Gonda – na najbližšie zasadnutie MsV pozvať Ing.Susu , Ing.arch.Štubňu – výkresy  a 
návrhy rekonštrukcie Levočskej ulice, Ing.Hamráčka – oboznámiť s rekonštrukciou verejného 
osvetlenia. Parkovisko pri Materskej škôlke na ul.Slovenskej – upraviť. 

 



Ing.Kolesár 

 - pripomienka – svietivosť má byť prispôsobená kandelábrom. 

- bývalá SOSKA – bývalá MŠ na Slovenskej ulici vzadu, v súčasnosti to vyzerá hrozne, Aký 
zámer do budúcnosti s tým mesto má? 

 

Úlohy: 

1.Umiestniť reflektory  na stĺpy na sídl.Východ, aby priestor bol osvetlený z obidvoch strán. 

2. Na úrovni Mestkého úradu: aby pani prednostka pozvala na jednanie prevádzkovateľa –„1 
firstdays“ za účasti predsedu MsV, riaditeľa obvodného oddelenia PZ, náčelníka mestskej 
polície, Ing.Gondu Jozefa. 

3. Oboznámiť nás so zámerom bývalej Sosky (MŠ na Slovenskej ulici), čo sa s tým ide robiť? 

4. Pri rekonštrukcii osvetlenia je potrebné, aby svietivosť  bola prispôsobená kandelábrom. 

 

Hlavné priority na r. 2016: 

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

2. Vyriešiť parkovanie na ul.Gorazdova – zmena režimu na spoplatnenia parkoviska 
(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. 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Valkošáková                                      Ing. Vasil Kolesár 

                                                                                         predseda MsV č. 8 

 


