
Zápis č. 1/2010 
zo zasadnutia MsV č. 9, konaného dňa 28. 9. 2010 o 14°°hod. v zasadačke Radnice 

 
Prítomní:     PaedDr. Milan Varga, p. Ondrej Pavlanský, Ing. Ján Javorský, Ing. Bernard Lapšanský, Ing. 

Dušan Pirník, Ing. Július Smolár, Ing. Pavel Tabaček, Ing. arch. Teodor Štubňa 
 
Neprítomní: RNDr. Ladislav Rutkay, p. Mária  Bobková, Ing. arch. Pavol Petrík 

 
Zapisovateľ: Ing. Ivan Jacko 
 
I.  Úlohy pre OKS MsÚ: 

 
1. Zabezpečiť zriadenie verejného osvetlenia pri dome p. Kubinského a Tomaščáka, na Filinského ulici,  
2. požadujeme zvýšiť frekvenciu vývozu odpadu zo smetných košov, 
3. mimo vegetačného obdobia požadujeme orez stromov za podjazdom v smere od mesta k Telepu, 

došlo tam k prepadu chodcov, 
4. požadujeme pridelenie nádob na bio-odpad pre rodinné domy v celej lokalite volebného obvodu - 

Mestkého výboru č. 9.  
 

II.  Úlohy pre OVaD MsÚ: 
 

1. K opraveným schodom pri zastávke SAD na Radlinského ul. požadujeme vytvoriť jednoduchú 
konštrukciu na bezbariérový prechod pre kočiare, požiadavka je aktuálna ešte pre rok 2010,  

2. požadujeme riešiť výstavbu odvodňovacích rigolov medzi chodníkom a cestou aspoň na jednej ulici 
v časti Telep, 

3. opraviť funkčnosť verejného osvetlenia pri bytovom dome na Filinského ceste, 
4. požadujeme vytvorenie nového chodníka v smere od hlavnej cesty k mestskej časti Blamont, 
5. riešiť verejné osvetlenie komunikácie od rodinného domu p. Stehlíka po bytovú zástavbu Blaumont,  
6. naplánovať opravu chodníka pre peších v ďalšom úseku na ul. Školskej pod podjazdom v smere od 

Daňového úradu, 
7. naďalej monitorovať ako pokračuje plánovaná rekonštrukcia železničnej trate a riešiť prechod peších 

cez trať uprednostniť alternatívu podchodom pred nadchodom – Ing. arch. Štubňa, 
8. vytvoriť spevnenú plochu pre kontajnery k bytovke na Filinského ceste, 
9. vyzvať k spolupráci povodie Hornádu a Bodvy: pri plnení požiadavky vytvoriť protipovodňový val 

medzi potokom Brusník a bytovým domom na Filinského ceste, 
10. žiadame vyrezať vŕby v toku a čiastočne vyregulovať tok Brusník v mestskej časti na Filinského 

ceste, 
11.  na ihrisku za BD na Filinského ceste požadujeme umiestniť basketbalové koše.   

 
III. Úlohy pre MsP: 
 

1. Naďalej venovať zvýšenú pozornosť Mestskej polície pre udržiavanie poriadku a rušenie nočného 
kľudu v Mestskej časti Telep na Filinského, pri Drevárskej priemyslovke a pri plynovej stanici najmä 
v čase 22°° hod.,   

2. z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je potrebné osadiť kameru do podjazdu popod železničnú trať.  
 

PaedDr. Milan Varga poďakoval všetkým za prácu i účasť a uzavrel zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Milan Varga 
 predseda MsV č. 9 


