
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mestského výboru č. 8, 

konaného dňa 17. 8. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Súčasná situácia 
3. Diskusia 
4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska a predstavil nového člena 
výboru Ivana Štefečku. 

Z mestského výboru č. 8 odstúpil Miroslav Podmajerský. 

 

K bodu č. 2: 

V mestskej časti Kunov sa zrealizovalo: 

• výstavba  chodníka. Jeho trasa vedie od zákruty pri ceste III/1150 a rodinného domu so súpisným 
číslom 236 až po križovatku s miestnou komunikáciou na Rybník.   

• zreštaurovanie  Pamätníka padlých v I. sv. vojne v Kunove, 

• obnova oplotenia na multifunkčnom ihrisku, 

• osvetlenie na cyklotrase zo Senice od posledného stĺpa verejného osvetlenia za IBV Mlyny po bufet na 
futbalovom ihrisku v Kunove. 

• prebieha rekonštrukcia Domu smútku v Kunove. 
 

K bodu č. 3: 

Členovia výboru riešili ďalej nasledovné: 

• osvetlenie ľadovne, cintorína /vstup – pri bráne/, zvonice – nové svietidlá, 

• obnova výsadby trvaliek pri detskom ihrisku, 

• úprava – obnova okolia Pamätníka padlých v I. sv. vojne /múrik, vhodná výsadba/, 

• oprava cesty v hornom konci od strelnice po dom p. Blažeka, 

• výrub suchej lipy pred kultúrnym domom, 

• výsadba kukurice na poli nad domami v hornom konci, komplexné riešenie celého úseku v prípade 
prívalovej vody. Riešiť s družstvom vhodnú výsadbu, trávnatý pás ... 

• popadané stromy v rieke Teplica, 

• osadenie smetného koša na parkovisku pri futbalovom ihrisku, 

• obnova strelnice. 

V mestskej časti Kunov sa v sobotu 21.8.2021 v kultúrnom dome uskutoční  akcia „Guláš majster“. 

Za priaznivého počasia by sa do konca prázdnin zrealizovalo pod nočnou oblohou premietanie rozprávky pre 
deti na futbalovom ihrisku.  

 

K bodu č. 4: 

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a zasadnutie výboru ukončil. 

 

Kunov, dňa:  19.08.2021 

zapísala: Božena Kuchtová 


