
Zápis zo zasadnutia Mestského výboru č. 8 konaného dňa 21. 10. 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 : a) rokoval s pani prednostkou MsÚ o tejto požiadavke, 
b) musí dôjsť k majetkovo právnemu vysporiadaniu (cez mestské 

zastupiteľstvo), 
c) v roku 2016 – projektová dokumentácia, 
d)  v roku 2017 realizácia. 

- p.Gbúrik pripomenul , že aj obyvatelia chcú byť pri riešení grafickej úpravy , a že pred 
materskou škôlkou má požiadavku umiestniť kvetináče alebo stĺpiky (tak aby tam 
nemohli parkovať autá) 

 
Ing. Kolesár 
- oboznámil prítomných s plnením úloh, pri úlohe vyriešenia stojatej vody pred 

garážami na ul. Svätoplukovej má Ing. Susa (OVaD) preveriť možnosť vyriešenia, 
- za malým kostolom  zlikvidovať odpad z detského ihriska, zároveň preveriť 

bezpečnosť ihriska, v budúcnosti počítať v projektových zámeroch s územím pre deti 
- vyhodnotenie plnenia priorít r.2015: ad1) parkovanie pri cintoríne – Ing.Susa 

pripomenul, že parkovisko kapacitne nestačí pre potreby, zatiaľ je tam umiestnená 
tabuľa o park., ktorá čiastočne zlepšila situáciu, 
                                                           ad) pri rekonštrukcii verejného osvetlenia 
potiahnúť osvetlenie až po železničné rampy. 

-  predložil členom požiadavku na verejné stretnutie obyvateľov Starého mesta 
a možnosť zriadiť facebookovú stránku MsV alebo klik cez stránku mesta.  

 
PhDr. Semeš 
- Požiadavka umiestňovania veľkokapac. kontajnerana  na ul.Vajanského  na pôvodné 

miesto, tak ako bolo v minulosti, pretože musia ísť krížom cez Dukliansku ulicu (bolo 
pri Rivere). 

Mgr. Furman 
-     kedy sa vrátia do pôvodného stavu prekopávky chodníkov? 

 

Úlohy :  

1. Pri riešení grafického návrhu úpravy priestoru na ul. SNP prizvať aj obyvateľov 
ulice. 
 

2. Pred materskou škôlkou na ul. Hviezdoslavova umiestniť stĺpiky (tak aby nemohli 
parkovať autá). 
 



3. Za malým kostolom zlikvidovať odpad z detského ihriska, preveriť bezpečnosť. 
V budúcnosti počítať v projektových zámeroch s územím pre deti. 

 
4. Zriadiť facebookovú stránku MsV č.8. 

 
5. V budúcnosti umiestniť veľkokapacitný kontajner na ul.Vajanského na pôvodné 

miesto. 
 

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 


