
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia MsV č. 9, Telep / Blaumont, 

konaného dňa  13.03.2019 od 15:30 – 17:00 hod. v malej zasadačke MsÚ v Sp. N. Vsi 
 

Prítomní:  Mgr. Tomáš Cehlár         Mgr. Gustáv Krajči 
                 MUDr. Ján Pukluš          Ing. Milan Mucha 
                 Ľubomír Slaninka           Mário Slivoš 
                 Marcela Barteľová 
                 Bc. Slavomír Harmata 
                 Ing. Eduard Hudy   

Neprítomní:  Ing. Marek Hrabovský (ospr.) 
                      Mgr. Peter Bednár (ospr.) 
                       
 
 
 

                 Ing. Arch. Teodor Štubňa 

Prítomní občania: --- 

Priebeh stretnutia:  
- Predseda MsV – Mgr. Tomáš Cehlár (ďalej len „predseda MsV“) privítal  a predstavil členov výboru, 

oboznámil ich s fungovaním výboru,  
- predseda MsV oboznámil členov s plnením úloh za obdobie r. 2016 – 2018 a následne vyzval členov 

k predneseniu svojich požiadaviek. 
- predseda MsV oboznámil členov s reálnou majetkovou podstatou ciest a chýbajúcich chodníkov 

v mestskej časti Blaumont, 
- p. Pukluš poukázal na absentujúci chodník vedúci k autobusovej zastávke na ceste II.tr./533 v smere na 

Prešov,  
- MsV sa jednohlasne zhodol na zaradení rekonštrukcie chodníka vedúceho od vstupu do Strednej 

odbornej školy drevárskej k autobusovej zastávke v úseku „80tky“ smer sídlisko Západ, 
- Členovia sa dohodli na postupnej rekonštrukcii mestských komunikácii v mestskej časti Telep podľa 

finančných možností mesta SNV, 
- p. Pukluš pripomienkoval potrebu pravidelnej údržby chodníka vedúceho do Filinského cesty smerom 

k ČS Slovnaft, 
- p. Pukluš  poukázal taktiež aj na potrebu rekonštrukcie chodníka vedúceho okolo komunikácie s max. 

povolenou rýchlosťou 80 km/h nachádzajúceho sa bližšie k mestskej časti Telep, ktorý by v budúcnosti 
mohol slúžiť pre inline korčuliarov, 

- MsV sa dohodol na zaradení do hlavných úloh mestského výboru realizáciu chodníka vedúceho popri 
Radlinského ceste v smere na sídlisko Západ, nakoľko je to frekventovaný úsek zamestnancami 
pracujúcim v tejto lokalite, 

 k tejto požiadavke by bolo možné pripojiť požiadavku zároveň aj realizáciu cyklochodníka spoločne 
s chodníkom 

- p. Pukluš oboznámil členov výboru s nevyhovujúcim stavom rekreačného chodníka vedúceho od 
zahradkárskej oblasti „Blaumont“ k Tisícročnej kaplnke 

 predseda MsV pripomienkoval tento podnet, že takáto myšlienka obnovy rekreačného chodníka je 
síce dobrá ale bude pravdepodobne vyvolať diskusiu na úrovni mesta a lesov mesta 

- predseda MsV poznamenal aby sa v lokalite výboru nezabudlo na vysprávky komunikácii po zime, 
- predseda MsV upozornil na opätovné vytváranie sa mláky v zákrute na Radlinského ceste pri Lesoch 

mesta SNV, 
- p. Slaninka predstavil novým členom vypracovaný projekt oddychovej zóny spojenej s výbehom pre 

psov 

 k projektu je už aj vypracovaný rozpočet a v prípade podpory mesta je možná finančná podpora 
miestnych obyvateľov 

 predseda MsV odporúča dať tento projekt do hlavných úloch, s čím sa stotožnili aj členovia MsV 
- predseda MsV výboru prosí o informáciu k možnosti osadenia zábradlia medzi chodníkom a cestou 

II.tr/533 
- MsV opätovne poukazuje na absentujúce verejné osvetlenie na Púpavovej ulici 

 f. Devex ako vlastník priľahlého pozemku je ochotná poskytnúť pozemok po dohode s mestom 
SNV k realizácii verejného osvetlenia 

- p. Slaninka prosí o informáciu k možnosti prideľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé mestské 
výbory 



- najbližšie zasadnutie MsV sa uskutoční 15.5.2019 o 15:30 hod. v malej zasadačke MsÚ SNV 
 

 
Požiadavky do úloh:  

 rekonštrukcia chodníka vedúceho od vstupu do Strednej odbornej školy drevárskej 
k autobusovej zastávke v úseku „80tky“ smer sídlisko Západ, podľa finančných možností aj 
v etapách - (OVaD) 

 realizácia  chodníka – prepojenie chodníkov vedúcich popri ceste II.tr./533 v smere na Prešov 
(OVaD) 

 realizácia oddychovej zóny spojenej s výbehom pre psov - (OKS) 
 pravidelné čistenie chodníka vedúceho popri ceste II.tr./533 k ČS Slovnaft od Filinského cesty 

(OKS) 
 realizácia chodníka (+ cyklochodníka) na Radlinského ceste - (OVaD) 
 obnova komunikácii vysprávkami po zime - (OVaD) 
 realizácia verejného osvetlenia na Púpavovej ulici - (OKS) 
 realizácia zábradlia medzi chodníkom a cestou II.tr / 533 - (OVaD) 

 
 

 
 
 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 


