
ZÁPISNICA 
z výjazdového zasadnutia MsV č. 9, Telep / Blaumont, 

konaného dňa 15.06.2020 od 16:00 – 17:00 hod. v lokalite pôsobnosti výboru, Sp. N. Ves. 
 

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

Neprítomní: Mgr. Peter Bednár (ospr.) 
                       
 
 

                 Ing. Arch. Teodor Štubňa 

Prítomní občania:  

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

a oboznámil ich s plnením uznesení z posledného zasadnutia. 
- Obyvatelia lokality pôsobnosti MsV poukázali na potreby plnenia požiadaviek podľa finančných možností 

zodpovedného oddelenia: 
- oprava komunikácie na Radlinského 1, vhodná by bola komplexná rekonštrukcia (OVaD), 
- čistenie podjazdu, t. j. chodníkov v oboch smeroch a odpadkových košov, (OKS) 
- opätovné zaslanie listu na ŽSR s požiadavkou o povolenie prechodu cez železničnú stanicu  pre   
  obyvateľov mestskej časti Telep, 
- opätovné otvorenie diskusie pre možnosť realizácie protihlukovej steny vedúcej popri komunikácii  
  vedúcej popod m. č. Telep /táto požiadavka bola daná už pri realizácii nadjazdu/, 
- opätovné upozorňujú na nedostatočné osvetlenie podchodu, predovšetkým chodníka – osvetlenie je  
  v súčasnosti natočené výhradne na cestnú komunikáciu, (OKS) 
- oslovenie dotknutých orgánov s potrebou prečistenia koryta Brusníka, 
- potreba orezu stromov popri schodisku od m. č. Telep do podchodu, (OKS)  
- kontrola kosenia na Telepe – nekvalitná práca, okolo oplotenia ŽSR a taktiež dokončenia kosby až do  
  konca ulíc, (OKS) 
- potreba oslovenia ŽSR – na pozemku domu v ich majetku je veľmi vysoká tráva a v prípade požiaru by  
  mohlo ohroziť okolité domy, 
- zverejnenie článku v Informátore o osadení Informačnej tabule na Telepe, 
- počas letných dní zvýšenie kontroly na m. č. Telep hliadkami Mestskej polície, nakoľko pri schodisku  
  a v parku sa zvykne stretávať mládež a požíva alkohol, 
- zváženie možnosti osadenia prevádzkového poriadku pri detskom ihrisku, (OKS)  
- možnosť vysypania štrku na Radlinského ulici, oproti domom so súp. č. 4 a 5, (OVaD) 
- možnosť opätovného zavedenia autobusového spoja cez Telep, resp. zriadenie autobusových  
  zastávok pod nadjazdom pre obyvateľov potrebujúcich sa dostať na polikliniku (OVaD) 
- predseda oboznámil členov s myšlienkou ďalšej dobrovoľníckej akcie a s prednesením návrhov členov, 
prípadne obyvateľov tejto lokality pre takýto druh aktivity. 
 
Predseda MsV poďakoval za dobrovoľnícku akciu z konca minulého roka 2019, kedy sa maľovanie 
zastávok stretlo s pozitívnym ohlasom v celom meste a bolo inšpiráciou pre ďalšie Mestské výbory. 
 

 
Nové úlohy:  

 viď požiadavky – priebeh stretnutia 
 

 
Úlohy v plnení: 

 (H.Ú.) Opätovná požiadavka realizácie zábradlia medzi chodníkom a cestou II.tr / 533 - (OVaD) 
 (H. Ú.) Rekonštrukcia chodníka od SOŠ Drevárska po autobusovú zastávku, smer sídl. Západ 

(OVaD) 
 Osadenie reťazových hojdačiek na detskom ihrisku – Telep (OKS) 



 Osadenie koša pre psie exkrementy – Telep (OKS) 
 Obnova schodiska – podjazd, Radlinského 1 (OVaD) 
 Doplnenie osvetlenia: 1. Narcisová ul., 2. chodník okolo parku,  3. komunikácia k BD na 

Filinského ul. (OKS) 
 Oprava schodiska pri BD Filinského ul. (OVaD) 
 Osadenie smetného koša k autobusovej zastávke, smer sídl. Západ (OKS) 
 Vysypanie úseku zelene štrkom medzi čerpacou stanicou a autobazárom pre chodcov (OVaD), 
 Osadenie poklopu na chýbajúcu šachtu (OVaD), 
 Kontrola zákazu státia na Filinského ul. (MsP), 
 Možnosť osadenia poklopu na pieskovisku (OKS),  
 Nasvietenie detského ihriska z priľahlého stĺpu verejného osvetlenia (OKS), 

 
 
 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha 
 
 

Mgr. Tomáš Cehlár 
predseda MsV č. 9 


