
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského výboru č. 3, 

konaného dňa 7. 4. 2021 

Prítomní: Filip Lackovič – zástupca primátora, poslanci, Miriam Madunická, Martin Čonka a z 
členov neposlancov Ivan Príkopa, Elena Šeligová, Roman Kalamen, Emília Novotníčková, Karol 
Gažo a Andrej Miškovič. Ostatní členovia sa ospravedlnili. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu 
3. Participatívny rozpočet 2021 
4. Rôzne 
5. Záver 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu Pavla Krutého, ktorý bol predsedom MsV 
zvolal a otvoril Filip Lackovič – zástupca primátora.  

K bodu č. 2:  

Po otvorení nasledovala voľba nového predsedu MsV. Za novú predsedkyňu bola navrhnutá 
poslankyňa Miriam Madunická. 

Hlasovanie: Za – 7, Proti – 0,  Zdržal sa – 1 

K bodu č. 3: 

Po zvolení predsedkyne výboru nasledovala diskusia o použití financií z participatívneho rozpočtu na 
rok 2021. Po diskusii sa členovia výboru dohodli na investícii z dôvodu bezpečnosti detí do oplotenia 
detského ihriska na Jabloňovej ulici, osadenia nových lavičiek, smetného koša a doplnenia hracích 
prvkov. 

Hlasovanie: Za – 8, Proti – 0,  Zdržal sa – 0 

K bodu č. 4: 

V ďalšej časti stretnutia sa diskutovalo o nasledujúcich bodoch: 

1. Chýbajúce smetné koše na Štúrovej ulici, Záhradnej ulici (jedná sa o miesta, kde koše už 
v minulosti boli a chýba iba ich osadenie na existujúcu konzolu). 

2. Vybudovanie aspoň provizórneho chodníka (osadenie pár dlažobných kociek) pri kruhovom 
objazde na Kaplinskom poli od IBV Záhrady. Pozemok nie je vo vlastníctve Mesta, ale 
obyvatelia prechádzajúci cestu od IBV Záhrady ku chodníku pred kruhovým objazdom 
k benzínke Alchem musia chodiť po tráve a blate. Chodníky na seba nenadväzujú.  

3. Vzhľadom k nepriaznivej situácii a neporiadku na pozemkoch susediacich s cestou Kaplinské 
pole sa členovia zhodli na návrhu prehodnotenia osadenia dopravných značiek zákaz státia od 
križovatky Priemyselná až po kruhový objazd,  čím by sa zamedzilo parkovaniu kamiónom, 
ktorých vodiči pri čakaní hádžu odpad na polia (v tejto časti nie sú žiadne smetné nádoby). 
Situácia s neporiadkom na pozemkoch v Priemyselnej zóne je už neúnosná a čistenie je 
realizované iba prostredníctvom dobrovoľníkov.  

4. Topoľová ulica – cesta je v zlom stave – je potrebné naplánovať jej opravu.   

K bodu č.5: 

Predsedkyňa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a zasadnutie výboru ukončila.  

 

                                                                                                                     Miriam Madunická 



Príloha FOTO chýbajúceho chodníka:  

 

 


