
 
Zápis 

zo zasadnutia MsV č. 9, konaného 9. 4. 2008 
 
Prítomní:  PaedDr. Milan Varga, RNDr. Ladislav Ruttkay, Ondrej Pavlanský, Mária 

Bobková, Ing. Ján Javorský, Ing. Bernard Lapšanský, Ing. arch. Pavol Petrík, 
Ing. Július Smolár, Ing. Pavol Tabaček, Ing. Andrea Jančíková 

Neprítomní: Ing. Dušan Pirník, Ing. arch. Teodor Štubňa 
 
I. Kontrola plnenia úloh: 
 
SPLNENÉ ÚLOHY: 

- spolu s odvozom komunálneho odpadu vyprázdňovať i malé smetné nádoby; 
- zrezať suché smreky a vysadiť nové v parku na Telepe; 
- počas jesenného upratovania umiestniť kontajner na starú cestu smerujúcu na 

Harichovský chodník; 
- 100 tisíc Sk použiť na opravu komunikácie na Kuzmányho ul.; 
- vysadenie nových stromov v parku, ujal sa však len jeden. 

NESPLNENÉ ÚLOHY:  
- vyčleniť pracovníka VPP pre m. č. Telep; 
- osadiť kontejnery na PVC - Telep a všetky ostatné k bytovke na Filinského ceste 9; 
- vyčistiť všetky rigoly v m. č. Telep; 
- skrátiť brezu pri budove železníc na Radlinského ceste (kontaktovať Ing. Javorského); 
- inštalovanie kamery do podjazdu - prioritná úloha 2008; 
- odvodnenie komunikácie v zákrute smerom k areálu; 
- pokračovanie vo výsadbe zelene pri hlavnej ceste pod Blaumontom; 
- vyčistenie potoka Vimbach; 
- osadenie sklápacích zábran na chodníky na Bernolákovej a Hollého ul.; 
- vysadiť nové stromy v parku; 
- vybudovanie komunikácie pre peších vedľa cestnej komunikácie na Blaumonte  

s využitím chodníka smerujúceho k sv. Anne (napojenie 50 m od existujúceho)  
- prioritná úloha 2008; 

- zabezpečenie osvetlenia viacúčelového ihriska za obytným domom na Filinského ceste 
9 - prioritná úloha 2008; 

- vyasfaltovanie komunikácie na Radlinského ul. za podjazdom cca 50 – 60 m  
- prioritná úloha 2008; 
- vykonanie terénnych úprav za bytovkou na Filinského ceste pre cyklistov  

- prioritná úloha 2008. 
 
II. Informácia o plánovanom plnení požiadaviek v r. 2008: 
 

- vyasfaltovanie ďalšej časti cestnej i pešej komunikácie k NsP; 
- zabezpečenie statického posúdenie mosta k obytnému domu na Filinského ceste 9 

- prioritná úloha 2008; 
- výmena asfaltového koberca na Hollého ul. – v rámci pridelených financií vo výške 

100 tis. Sk; 
- osvetlenie rodinnej zástavby na Blaumonte - prioritná úloha 2008; 
- oprava a oplotenie DI na Telepe (pri zastávke MHD) - prioritná úloha 2008.  

 
 



 
III. Predloženie nových požiadaviek:  
 

- premiestniť nevhodne umiestnené dopravné značenie – návestie pred križovatkou 
označujúce odbočenie na Poprad (od  Levoče), ktoré je pred križovatkou k NsP - cudzí 
vodiči odbočujú na komunikáciu k NsP, kde sa následne musia otáčať; 

- osadiť označenie mestskej časti Telep (smerom od sídl. Západ); 
- pravidelne kosiť neprehľadnú križovatku k Telepu - smerom od sídl. Západ; 
- riešiť zlé umiestnenie dopravného značenia - obmedzenie rýchlosti (40) - na podjazde:  

o návrh 1  - značenie umiestniť až za podjazdom pri gymnáziu, 
o návrh 2 - značenie umiestniť priamo nad komunikáciu na podjazde. 

- na Školskej ul. zmeniť vodorovné dopravné značenie - umožniť odbočenie vľavo do 
nádvoria gymnázia smerom od mesta (pri obmedzenej rýchlosti 40); 

- požiadať ŽSR o odstránenie poruchy šachty na podjazde – únik vody poškodzujúcej  
betón; 

- opraviť schody a chodníky z podjazdu na Telep - po oboch stranách (aj pri daňovom 
úrade); 

- osadiť osvetlenie na Radlinského ul. – pri RD p. Kubinského a Tomaščáka; 
- upraviť priestor pred RD Ing. arch. Petríka – odstránenie teréz – pri spodnej zastávke 

MHD vpravo. 
 
Prioritná každoročná požiadavka:  
- postupne vybudovať rigoly a kanalizačné vpuste v celej starej časti Telepu. 

 
 
 
Zapísala: Andrea Jančíková 
 
 
 
       PaedDr. Milan Varga 
       predseda MsV č. 9 
 
 


