
                                                   Z á p i s n i c a 
 z výjazdového zasadnutia Výboru volebného obvodu 2 (ďalej len "VVO 2"), 

konaného v exteriéroch sídliska PÍLY 

dňa 09. 05. 2020 (v sobotu)  

v čase od 09.00 h  do 10.30 h (1,30 h) 

 

Členovia VVO 2: 

- prítomní:      Ing. Renáta Úradníčková, podpredsedníčka, Helena Dadíková,  

                                       Ing.  Natália Svítková 

- neprítomní (ospr.):    Ing. Ľuboš Jelačič, MUDr. Peter Oulehle,   

 

Zasadnutie bez účasti zapisovateľky bolo zvolané predsedom VVO 2 po dohode s členmi 

výboru prostredníctvom  e – mail komunikácie za účelom návrhu na investičné akcie mesta 

súvisiace s opravami a  rekonštrukciami miestnych komunikácií a chodníkov v období rokoch 

2021 – 2023, k čomu boli poslanci VVO 2 vyzvaní príslušným referátom MsÚ.  Okrem toho 

sa prítomné poslankyne zamerali aj na obhliadku komunikácií a chodníkov, na ktorých bude 

potrebné urobiť v krátkom čase lokálne opravy.    Vzhľadom na miesto a spôsobom konania 

výjazdového zasadnutia nebola vyhotovená prezenčná listina. Súčasťou zápisnice je rozsiahla 

fotodokumentácia, mapujúca navštívené lokality. Vyhotovením zápisnice poverila 

podpredsedníčka  VVO 2. H. Dadíkovú, fotodokumentáciu a prvotný popis zabezpečila Ing. 

N. Svítková.  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na realizáciu opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na 

programovacie  obdobie 2021 – 2023 v rámci sídliska Píly. 

3. Požiadavka VVO2 na lokálne opravy miestnych komunikácií v roku 2020. 

4. Záver 

 

K  BODU 1: Otvorenie 
 

Prítomné poslankyne privítala a oboznámila s návrhom programom výjazdového  zasadnutia 

Ing.  Renata Úradníčková, podpredsedníčka VVO 2  a navrhla postup obhliadky sídliska Píly 

so zámermi, ktoré sú uvedené v programe výjazdového zasadnutia. 

  

K BODU 2 a 3:  

 

Návrh na realizáciu opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na 

programovacie  obdobie 2021 – 2023 v rámci sídliska Píly; 

Požiadavka VVO2 na lokálne opravy miestnych komunikácií v roku 2020. 

K týmto bodom výjazdového zasadnutia postupne prešli poslankyne jednotlivé časti sídliska 

Píly a zdokumentovali jednak návrh pre programovacie obdobie 2021 – 2023, ktorý bude ešte 

predmetom riadneho zasadnutia VVO 2 v mesiaci máj. Ďalej zdokumentovali potreby 

lokálnych opráv na komunikáciách sídliska Píly, miestne  potreby kosenia, výsadby zelene 

a vyznačenie parkovacích miest na komunikácii, ktoré sú popísané  pri jednotlivých foto 

a popisoch podľa ulíc. 

  

 

 
 



 
  
 
1. Malá ul. – vchod do dvora – lokálna oprava jamy 

 
 

 



 
 

2. Sládkovičova ul.  – komplexná rekonštrukcia cesty + chodníkov zo zámkovej 

dlažby – navrhovaná ulica na kompletnú rekonštrukciu v období 2021 - 2023 

3. Výjazd zo    Sládkovičovej ul.  na Mierové námestie  – lokálna oprava jamy 

4. Gorazdovo nábrežie – pred obchodom COOP Jednota – lokálna oprava jamy 

5. Sadová ul. – kosenie mestských pozemkov, opakovaná požiadavka obyvateľov 

6. Ul. A Rudnaya – návrh VVO 2 = preveriť možnosť osadenie podzemných kontajnerov 

7. Mlynská ul. v lokalite č. d. 18 – opraviť okolie šachty   

 
 

 
 
 



 
8. Súkenícka ul.  – lokálne opravy pozdĺž celej ulice 

9. Garbiarska ul. 21 – lokálna oprava jamy 

10. Garbiarska ul. /Klampiarska ul. č. 9 – lokálna oprava jám 

11. Priechodná ul. (pri značke „STOP“) – lokálna oprava jamy 

12. Úzka ulica – nový povrch cesty 

13. Úzka ulica – pokosiť 

14. Zadná ul. 23 – prepadnutá cesta – rekonštrukcia 

15. Autoumyváreň na križovatke S.Chalupku/Priechodná – lokálna oprava jám 

16. Banícka ul. č. 20 – rekonštrukcia chodníka 

17. Ul. J. Žirku 3-5 – oprava  vstupu do vnútrobloku 

 
 

18. Koniec  Baníckej pri č. 32 – lokálna  oprava chodníka 

 



 

 

19. Ul. J. Murgaša (strana od mesta smerom k železnici) – pokosiť 

20. Preveriť komu patrí betónový objekt na Ul. J. Murgaša (oproti Cupe Cafe) 

 

 
 



 
 

21. Križovatka pred Art Pointom  na Mierovom námestí  – oprava okolo kanálu 

22.  Ul. A. Stodolu 3-5 – pokosenie náletových drevín 

 

 
 



23. Ul. J. Murgaša – pozdĺžne značenie parkovacích miest 

24. Gorazdovo nábrežie  - park  za „Čínskym múrom“ – doplnenie lavičiek 

25. Gorazdovo nábrežie – park za „Čínskym múrom“ – dosadenie stromov 

26. Gorazdovo nábrežie – park za „Čínskym múrom“ – vyspravenie asfaltu 

 
 
 



27. Gorazdovo nábrežie od Art pointu – pokosenie v blízkosti brehov (nie v koryte ☺) 

28. Ul. A. Rudnaya  č. 210/29,31 – oplotenie športového  ihriska od parkoviska – termín 

kedy sa bude   robiť? 

29. Ul. A. Rudnaya č. 210/29 – oprava poškodeného oplotenia, preferujú skôr sieť 

 

 

Po obhliadke v teréne ešte prítomné poslankyne skonštatovali, že najneskôr do plánu opráv na 

roky 2021 – 2023 je potrebné zaradiť požiadavku, ktorá bola zadefinovaná v zápisnici 

z 01.05.2020 – t.j. oprava vnútrobloku na Svätoplukovej ulici – čo vzhľadom na trvanie 

požiadavky ( viac ako 10 rokov ) a súčasný stav považujú za prioritné. 

 

K BODU  4 : Záver 

Po obhliadke poďakovala Ing. R. Úradníčková za účasť a ukončila výjazdové rokovanie 

VVO2. 

 

Zapísala : H. Dadíková 

 

                                                                   Ing. Renáta Úradníčková 

                                                                   podpredsedníčka VVO 2 

 


