
Mestský výbor č.8 
 

Zápis zo zasadnutia , konaného dňa 9.6.2009 
 
 
Prítomní : PhDr. Miroslav Semeš, PhD., JUDr.Michal Komara, PhD., RNDr. Ladislav 

Ruttkay, Tirpák Rudolf, Milan Revay,  František Bolčák, Ondrej Bukšár,            
Eva Henkrichová,  Ing.Stanislav Susa, Jozef Hritz- MsP  

 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

- otvoril a viedol zasadnutie MsV č.8 
- prečítal list  riaditeľky MŠ na ul. Slovenská 14, kde žiada MsV č.8, aby zaradil do plánu     
   práce na rok 2009 opravu prístupovej cesty a chodníka k MŠ, ktoré sú vo veľmi zlom   
  stave. Predseda MsV č.8 túto záležitosť už riešil s Ing.Susom a Ing.Jackom s OVaD. Je  
  nutné preveriť v akom stave je kanál na chodníku – či je zakrytý. 
  Úloha -oprava chodníka a kanálu pri MŠ na ul.Slovenskej je zapracovaná do priorít na  
  rok 2009. 
 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
- oboznámil prítomných so „žiadosťou o riešení prechodu popod budúcu hlavnú 

železničnú trať, ako prístup na záhradkársku osadu Malé pole   
- SZZ,ZO Malé pole bude zaslaný list, v ktorom je nutné, aby sa zväz obrátil s týmto 

problémom priamo na Ing. Štubňu – vedúceho oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku  

 
 PhDr. Semeš, PhD. 

- oboznámil so stavom  riešenia križovatky Markušovská cesta-Mlynská ulica – 
momentálne za vedú jednania ohľadne uzatvorenia zmlúv (pozemky), PD je už 
hotová. Budú sa realizovať aj prekládky plynu, vody.  

 
JUDr.Komara, PhD. 

- oboznámil prítomných, že v tejto veci bol za vedúcim odboru na KSK,  križovatka 
bude realizovaná v II.polroku 2009 + oprava  miest.komunikácie bude smerovať   na 
Markušovské rampy smerom na Leskoviany. 

 
PhDr. Semeš, PhD. 

- prítomných oboznámil :  
o na starom autobusovom stanovisku počas výstavných trhov sa bude konať 

plážový  volejbal , a potom sa začne s výstavbou parkoviska 
o mesto ustúpilo od kúpy budovy starej gynekológie od KSK, dôjde k výmene     

                        majetku(gymnázium na ul Javorovej+kurty) 
                  mesto má naspäť majetok dopravného ihriska+pozemok. MsP  bude                        
                  vykonávať  dopravnú prevenciu detí a mládeže pre školy. 
 

PhDr. Semeš, PhD. 
- upozornil  potrebu stretnutia s Ing.Pavolom zo Správcovskej firmy, ohľadne úpravy 

chodníka na ul.Gorazdovej od parkoviska za nábytkom. Je potrebné otvoriť kanály      
( od vchodu 1.okno musia byť kanály upravené) 

 
JUDr.Komara, PhD. 

- je potrebné s Ing.Pavolom zo SF dojednať, aby sa otvoril 1 zvod , aby bolo vidieť 
v akom je stave. 



- ďalej upozornil na parkovanie za Poštou. Je nedoriešené parkovanie pod oknami 
obytného bloku na konci ulice a bloku, v ktorom sídli 18 firiem. 

 
PhDr. Semeš, PhD. 

- za Poštou je potrebné vyriešiť, aby parkovanie pred poštou bolo na parkovacie 
známky a aby autá nestáli pri obytnom bloku.  

- v meste je ťažká situácia s parkovacími miestami (napr.aj parkovanie pri cintoríne) 
 

RNDr.Ruttkay 
- požiadavka, aby na zasadnutiach MsV bol prítomný aj Ing.Gonda a pracovníci OKS. 
- požiadavka, aby na budúcom zasadnutí MsV boli vyhodnotené prijaté priority na rok 

2009 ( v akom stave sú požiadavky členov MsV a petície občanov). 
 

p.Tirpák 
- na ul.Slovenskej sa realizuje výstavba parkoviska, chcel by vedieť čo sa plánuje ďalej, 

ako bude vyriešený  prístup áut firmy NOVA k smetným kontajnerom 
 

Ing.Susa 
- je rád že sa bude realizovať výstavba kruhového objazdu na križovatke Markušovská 

cesta – Mlynská ulica, 
- zlá dopravná situácia je na ul.Slovenská-Kolárová, je potrebné vyznačiť vodorovné 

značenie smerom od podjazdu smerom na Slovenskú ulicu.  
- v meste je potrebné vybudovať viac okružných križovatiek                               

 
PhDr. Semeš, PhD. 

- ďalšie zlé riešenie križovatky  je na ul.Elektrárenskej – plánuje sa s výstavbou 
semaforov 

 
p.Bukšár 

- cesta k malému podjazdu – Hronského č.4 – pri ceste sú vyložené betónové kocky    
- z cintorína – preveriť na OKS 
- riešiť rozbujnenú zeleň a živé ploty  pre lepší prechod a výhľad pre vodičov, a aby sa 

stiahla zeleň na parkovacie miesta (zadný trakt Letnej ulice, ul.Koceľova) 
 
p.Henkrichová 

- na ul.Českej  sú taktiež rozkonárené stromy, ktoré sťažujú prechod chodcom (podnet 
na OKS, aby na jar alebo jeseň zrezali konáre) 

 
Bukšár 

- na ul.Tolstého 17- z kanála vyliezajú potkany – je potrebná deratizácia  
 
JUDr.Komara, PhD. 

- taxikári v meste jazdia neohľaduplne (rýchlo) – MsP aby upozorňovala vodičov 
- z DOS občania volali, že starých ľudí chcú presťahovať do objektu zrušených kasární 

 
PhDr.Semeš, PhD. 

- s presťahovaním starých ľudí do kasární sa vôbec neuvažuje, objekt je predaný 
- mesto má  pripravený projekt na denný stacionár + ležiaci pacienti 

 
RNDr.Ruttkay 

- upozorniť pracovníkov firmy NOVA, ktorí kosia trávu, aby zbytočne nekosili plochy , 
ktoré patria bytovkám 



- na ul. Rastislavovej je potrebné opraviť celú komunikáciu 
- na ceste od strojníckej školy k podchodu BALLA k evanjelickej fare – znova sú tam 

výtlky, ktoré je potrebné opraviť 
- aký dosah má mesto na vlastníkov ZIO baru , ktorí  kúpili svah a postavili oporný múr 

– dodnes sú tam iba surové kvádre 
- upozornil na potrebu ostrihať živé ploty 
- pokračovanie od Svätoplukovej ulici smerom k farskému dvoru – opraviť cestu 
- na ul.Hviezdoslavovej cez  chodník pred starou práčovňou ak zaprší nedá sa prejsť 

 
PhDr.Semeš, PhD. 

- ohľadne starej práčovne sa jedná, je to vstup do mesta, objekt rozoberajú Rómovia 
- objekt je v exekúcii, prebehla dražba 
- mesto vyzvalo majiteľa, aby dal objekt do poriadku 

 
RNDr.Ruttkay 

- chcel by vedieť čo sa plánuje s budovou na bývalej ul.Rožňavskej – lekáreň, a ak 
s tým majiteľ s tým nič nerobí, ako sa dá napadnúť zmluva  

 
p.Hritz 
- ešte stále nie je osadená značka zákaz zastavenia pred ZIO barom 
 
 
NOVÉ POŽIADAVKY: 
 

1. Oprava prístupovej cesty a chodníka pri MŠ na ul. Slovenskej 14 (požiadavka 
riaditeľky MŠ). Preveriť v akom stave je kanál na chodníku. OVaD 

2. Riešenie prechodu popod budúcu žel.trať, ako prístup  pre záhradkársku osadu Malé 
pole – zaslať list , aby sa obrátili na Ing.arch.Štubňu Teodora 

3. Jednanie s Ing.Pavolom zo Správcovskej firmy, ohľadne úpravy chodníka na 
ul.Gorazdovej. Je potrebné otvoriť kanály a zvody. OVaD 

4. Vyriešiť parkovanie za Poštou, aby autá neparkovali pred obytným blokom. OVaD 
5. Ako bude vyriešený prístup smetiarskych áut firmy NOVA na ul.Slovenskej  

k smetným kontajnerom po vybudovaní parkoviska. OVaD 
6. Na ul.Slovenska-Kolárova vyznačiť  vodorovné značenie smerom od podjazdu 

k ul.Slovenskej . OVaD 
7. Na ul.Hronského 4 – pri cintoríne sú vyložené betónové kocky z cintorína. Preveriť či 

je ich možné odstrániť. OKS 
8. Na ul.Českej – odstrániť  konáre zo stromov, ktoré sťažujú prechod chodcom. OKS 
9. Na ul.Tolstého 17  previesť deratizáciu kanála. 
10. Upozorniť vodičov taxi v meste, aby dodržiavali predpisy o premávke na cestnej 

komunikácii. MsP 
11. Strihať živé ploty. Upozorniť pracovníkov firmy NOVA, aby nekosili  plochy, ktoré 

patria bytovkám. OKS 
12. Na ul.Rastislavovej  opraviť cestnú komunikáciu. OVaD 
13. Na ceste od strojníckej školy k predajni Balla k evanjelickej fare opraviť výtlky.OVaD 
14. Vyzvať majiteľov ZIO baru  a požiadať ich o estetickú úpravu oporného múra.OVaD 
15. Na ul.Svätoplukovej smerom k farskému úradu opraviť cestu. OVaD 
16. Opraviť chodník pred starou práčovňou na ul. Hviezdoslavovej. OVaD 
17. Preveriť čo sa plánuje s budovou na bývalej ul.Rožnavskej – lekáreň . Preveriť 

zmluvu. 
18. Na ul.Hviezdoslavovej pri ZIO bare umiestniť značku zákaz zastavenia. OVaD 

 



PRIORITY NA ROK 2009 : 
  

1) Pripraviť PD ihriska na sídl.Východ. 

2) Oprava chodníkov na ul.Rastislavovej, J.C.Hronského, Mišíkovej. 

3) Vybudovať osvetlenie k SOU – Markušovská cesta. 

4) Zriadiť 5 – 6 parkovacích miest pred kotolňou pri ZIO bare 

5) Riešiť parkovanie na ul.B.Nemcovej i na úkor zelene. 

6) Na ul. Slovenskej 2,4,6 (oproti cintorínu) vybudovať odvodňovací  rigol pred 
bytovkou . 

7) Oprava chodník a  kanálu pri MŠ na ul.Slovenskej - OVaD. 

8) Vyriešiť podmáčanie bytového domu na ul.Slovenskej 2,4,6 (žiadosť a petícia  

vlastníkov bytového domu) – OVaD. 

9) Riešiť premnoženie holubov na ul.Slovenskej 10,12 – OVaD. 

10) Technicky vyriešiť umiestnenie kamery  v podjazde pri gymnáziu (prechod na 
Telep). 

 
11) Preveriť záruky firmy, ktorá previedla rekonštrukciu cesty medzi DÚ a ZUŠ 

k zadnému traktu Školskej ulice, vrátane prechodu k Letnému kinu -  OVaD. 
 
12) Preveriť, ako sa dá vyriešiť problém s množstvom vody smerom od Daňového úradu 

k škole - OVaD. 
 

13) Vyriešiť parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých pred Fontánkou, na 
autobusovej stanici a vedľa Spišanu - OVaD. 

 
14) Vyriešiť prechod  pred evanjelickou farou pri Hviezdoslavovej ul. – prechod  pre 

chodcov -  je zlé napojenie chodníka a cesty - OVaD. 
 
 
 
Zapísala : Jana Valkošáková 
 
 
                                                                                              PhDr.Miroslav Semeš,PhD.  
                                                                                                                  v.r. 
                                                                                                     predseda MsV č.8 
 
 


