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Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 – zo dňa 7.12.2015  
 

Požiadavka  č. 226/5/2015 – vo veci opravy chodníka 

Pán Tomáš Kolárik žiada o opravu chodníka pri bývalom kine Prameň na Solivarskej ulici po 

rozkopávke 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 

Požiadavka č. 227/5/2015 – vo veci údržby stromov 

Pán Tomáš Kolárik žiada o údržbu stromov a orezanie vyschnutého stromu pri cintoríne na 
Soľnobanskej ulici.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 228/5/2015 – vo veci opravy obrubníkov 
Pán Tomáš Kolárik žiada o opravu obrubníkov na parkovisku pri farskom kostole na 
Solivarskej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 229/5/2015 – vo veci zmeny dopravného značenia 
Pán Vladimír Sekera žiada o zmenu dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti na 
križovatke ul. Janáčkova pri svojom dome (Janáčkova 35). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 230/5/2015 – vo veci otvorenia konca Janáčkovej ulice 
Pán Vladimír Sekera žiada preveriť možnosť otvorenia konca Janáčkovej ulice pre motorové 
vozidlá. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
 
 
 
 



Požiadavka č. 231/5/2015 – vo veci umiestnenia informatívnych tabúľ 
Pán Vladimír Sekera žiada o umiestnenie informatívnych smerových tabúľ na cintorín Šváby. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 232/5/2015 – vo veci zavedenia linky MHD 
Pán Vladimír Sekera žiada preveriť možnosť priamej linky MHD do Solivaru zo sídliska 
Šváby. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie riaditeľovi DPMP, a.s. Petrovi Janusovi.  
 
Požiadavka č. 233/5/2015 – vo veci preberania mestských stavieb stavebnými dozormi 
Pán Pavol Straka žiada venovať zvýšenú pozornosť preberaniu novovybudovaných 
mestských stavieb stavebnými dozormi. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 234/5/2015 – vo veci pokračovania výstavby futbalového ihriska 
v Solivare. 
Pán Pavol Straka žiada pokračovať vo výstavbe futbalového štadióna v Solivare. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 235/5/2015 – vo veci údržby cestného asfaltového krytu 
Pán Juraj Florek žiada o údržbu cestného asfaltového krytu na Janáčkovej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 236/5/2015  - vo veci nového asfaltového povrchu 
Pani Jana Keselová opakovane žiada o nový asfaltový povrch na ceste pri CBA na ulici 
Švábska 78. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 237/5/2015 – vo veci realizácie investičných stavieb v roku 2016 
VMČ č. 5 žiada v roku 2016 realizovať tieto investičné stavby: 
a)  Cyklochodník Šváby (dokončenie) – úsek oproti pohostinstvu Grek (PD); 
b)  Chodník ul. Solivarská - pri bývalej Plete (PD); 
c)  Chodník a cyklochodník s VO - Solivarská ul. – I. etapa – smer stanica – časť „C“  
     (PD); 
     Oprava materských škôlok: 
d)  MŠ Važecká – výmena okien v hodnote 20.000 € 
e)  MŠ Solivarská – oprava strechy a fasády I. etapa v hodnote 20.000 € 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 238/5/2015 – vo veci realizácie komplexnej rekonštrukcie a údržby 
miestnych komunikácií v roku 2016 
VMČ č. 5 žiada v rámci komplexnej rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií v roku 
2016 (EUROVIA 2) realizovať nasledovné: 
a)  Ulica Švábska - cesta pri CBA (od vchodu č. 78);  
b)  Ulica Padlých hrdinov (od ul. Zlatobanská po most); 
c)  Ulica  Valkovská + chodníky; 
d)  Ulica Pod Hrádkom (od mosta ul. Suvorovova po kríženie s ul. Na brehu); 
e)  Ulica Lidická (od objektu Klopačky po kríženie s ul. Boženy Němcovej); 
f)   Zastávka MHD Lomnická na ul. Švábskej (smer Delňa) – cesta pre autobusy; 



g)  Chodník ul. Urxova – dokončenie úpravy vrchného krytu; 
h)  Chodník ul. Važecká – oproti vstupu do materskej školy; 
ch) Chodník ul. Chalupkova – obnova chodníka (pozdĺž hornej časti ulice); 
i)   Chodníky ul. Kysucká – po oboch stranách cesty (od ul. Kukučínova po ul.       
     Soľnobanská); 
j)   Chodník ul. Švábska 61 – 71 (pred bytovkami). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 239/5/2015 – vo veci preverenia nepovolených stavebných aktivít 
VMČ č. 5 žiada o preverenie nepovolených stavebných aktivít na objekte bývalých verejných 
WC na Švábskej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Kristíne Hakučovej, poverenej riadením 
stavebného odboru. 
 
Požiadavka č. 240/5/2015 – vo veci osadenia cestného zrkadla 
VMČ č. 5 žiada o osadenie cestného zrkadla na ul. Solivarskej pri napojení ul. Kutuzovovej 
(PKO –  Divadlo Babadlo) z dôvodu potreby bezpečného výjazdu vozidiel z ul. Kutuzovovej 
na Solivarskú ulicu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 241/5/2015 – vo veci obnovy gaštanovej aleje 
VMČ č. 5 žiada o obnovu gaštanovej aleje – výsadbu stromov na ul. Soľnobanskej na tzv. 

Panskom radku. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 

 
Požiadavka č. 242/5/2015 – vo veci odstránenia živého plota  
VMČ č. 5 žiada o okamžité odstránenie živého plota pri výjazde z ulice Palackého na ul. 
Solivarskú,  ktorý bráni v bezpečnom výjazde na frekventovanú cestnú komunikáciu.   
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 

 
 
 

STANOVISKÁ VMČ č. 5: 
 

 
Požiadavka č. 243/5/2015 – vo veci zaujatia stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. 
KNE 2314/242 k.ú. Solivar na ul. Valkovskej (žiadosť č.  M/15759/2015 zo dňa 
27.10.2015)   
VMČ č. 5 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 
Za: 3;    Proti: 0;    Zdržal sa: 0,    Nehlasoval: 0 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
 
Požiadavka č. 244/5/2015 - vo veci zaujatia stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. 
KN-C3190/4 k.ú. Solivar na ul. Smetanova (žiadosť č. M/10159/2015 zo dňa 16.07.2015) 
VMČ č. 5 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 
Za: 4;    Proti: 0;    Zdržal sa: 0,    Nehlasoval: 0 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 



 

Požiadavka č. 245/5/5015 – vo veci zaujatia stanoviska k žiadosti o majetkoprávne 
usporiadanie časti pozemku parc. č. KNC 2378 k.ú. Solivar na ulici Soľnej (žiadosť 
M/15236/2015 zo dňa 28.10.2015) 
VMČ č. 5 žiada o doplnenie informácií v predmetnej veci – stanovisko oddelenia dopravy 
o možnom využití tejto parcely a doloženie fotodokumentácie - podrobného a presnejšieho 
mapového podkladu.  
Za: 4;    Proti: 0;    Zdržal sa: 0,    Nehlasoval: 0 
 
Požiadavka č. 246/5/2015 - k použitiu rozpočtovej položky „VMČ č. 5 Odvodňovací 
rigol ul. Pri hati“ schválenej vo výške 3.500 € z prostriedkov Programu 7: Všeobecne 
prospešné služby Údržba MK, ciest a chodníkov v celkovej výške 3.259,83:  
ul. Pri hati - odvodňovací rigol ... 1.776,83 €  
ul. Važecká – chodník pre vchodom č. 2 ... 1.483 €  
VMČ č. 5 žiada Oddelenie rozpočtu a účtovníctva o rozšírenie názvu predmetnej rozpočtovej 
položky na „VMČ č.5 Odvodňovací rigol ul. Pri hati a chodník pred vchodom ul. Važecká“. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Martine Kolarčíkovej, vedúcej odboru 
ekonomiky a podnikania MsÚ. 
 
 

 

 
 
PhDr. Monika Bujňáková 
Zapisovateľka VMČ č. 5 

 

  

 

 

 
  


