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Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 – zo dňa 1.02.2016  
 

Požiadavka  č. 12/5/2016 – vo veci opravy schodov a chodníkov  

Pán Ján Dzvoník žiada o opravu schodov pri podchode a chodníkov vo vnútrobloku ul. 
Lomnická 32 – 36 z dôvodu nevyhovujúceho stavu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 13/5/2016 – vo veci opravy poškodených smetných košov  

Pán Ján Dzvoník  žiada o opravu poškodených smetných košov a ochranných zábran 
vysadených stromčekov na Urxovej ul. 
Požiadavka odstúpená na Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy, 
životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 14/5/2016 – vo veci opravy cesty 
Pani Anna Milkovičová žiada opraviť cestu na Janáčkovej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 15/5/2016 – vo veci cestného prepojenia ul. Janáčkova - Švábska 
Pani Anna Milkovičová žiada zabezpečiť cestné prepojenie ul. Janáčkova – Švábska. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ.  
 
Požiadavka č. 16/5/2015 – vo veci preverenia hrúbky kanalizácie 
Pani Anna Milkovičová žiada VVS, a.s. preveriť hrúbku kanalizácie na Janáčkovej ul. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ.  
 
Požiadavka č. 17/5/2016 – vo veci vybudovania odstavných parkovacích plôch 
Pani Alena Kačmárová žiada Ing. Arch. Máriu Čutkovú, hlavnú architektku mesta, 
prezentovať možnosti vybudovania odstavných parkovacích plôch na Lesníckej ul. (súbor 
štyroch bytových domov pri fare). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru 
hlavného architekta mesta MsÚ. 
 



Požiadavka č. 18/5/2016 – vo veci poskytnutia informácie  
Pán Jozef Weber žiada o informáciu ohľadom ďalšieho postupu prác pri budovaní 
mestského cintorína na Šváboch. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja.  
 
Požiadavka č. 19/5/2016 – vo veci osadenia smerových tabúľ 
Pán Juraj Florek opakovane žiada o osadenie smerových tabúľ k cintorínu na Šváboch. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 20/5/2015 – vo veci vybudovania odstavných parkovacích plôch 
Pani Havrilová a pani Martonová  žiadajú o pomoc pri vybudovaní odstavných parkovacích 
plôch pri bytových domoch na ul. Palárikovej, a to v líniovej zeleni (trávnatom páse) pozdĺž 
ulice.   
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru 
hlavného architekta mesta.  

Požiadavka č. 21/5/2016 – vo veci vybudovania prístrešku MHD 
VMČ č. 5 žiada, v zmysle zmluvy so spoločnosťou EuroAWK, vybudovať aj štvrtý prístrešok 
MHD na ul. Solivarskej v smere od železničnej stanice pri križovatke Škára - Solivarská ulica 
(pri kalových poliach); 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ.  
 
Požiadavka č. 22/5/2016 – vo veci presadenia živého plota na ul. Solivarskej 
VMČ č. 5 opakovane žiada presadenie živého plota na ul. Solivarskej (zákruta pri farskom 
kostole) z dôvodu bezpečnosti vychádzania áut a prehľadnosti celého úseku. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 23/5/2016 – vo veci vyčistenia povrchu stojísk na sídlisku Šváby 
VMČ č. 5 žiada vyčistenie povrchu stojísk kontajnerov na sídlisku Šváby od hnijúceho 
biologického odpadu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
 

 

STANOVISKÁ VMČ č. 5: 
 

 
Požiadavka č. 24/5/2016 – vo veci zaujatia stanoviska k majetkoprávnemu  
usporiadaniu časti pozemku parcely KNC 2378 na ul. Soľná, k.ú. Solivar; požiadavka  
M/15236/2015 zo dňa 28.10.2015 
VMČ č. 5 nesúhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemku o veľkosti 25 m2 
s perspektívou vybudovania chodníka v tejto lokalite.   
Za: 3;    Proti: 0;    Zdržal sa: 1,    Nehlasoval: 1 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 

Požiadavka č. 25/5/2016 – vo veci zaujatia stanoviska k odkúpeniu pozemku parcela č.  
KNC 3269/11 na ul. Zlatobanská, k.ú. Solivar; požiadavka M/17352/2015 zo dňa  
12.01.2016 



VMČ č. 5 nesúhlasí s odkúpením časti pozemku z dôvodu potreby komplexného riešenia 
prístupu k lokalite ul. Pod Debrami a do tej doby navrhuje zachovať súčasný stav 
majetkových pomerov. 
Za: 0;    Proti: 0;    Zdržal sa: 3,    Nehlasoval: 1 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
 
 

 
PhDr. Monika Bujňáková 
Zapisovateľka VMČ č. 5 

 

  

 

 

 
  


