
Zápisnica zo zasadnutia výboru volebného obvodu č. 5 – Hájik 

Dátum konania: 6.12.2022 o 17,00 h 

Prítomní poslanci: Ing. Ľubomír Plešinger, Ing. Ján Ničík, Ing. Peter Čerňan 

Prizvaní: Dušan Kelemen – veliteľ okrsku Mestskej polície na Hájiku, Ing. arch. Ľubomír 

Kružel 

Prítomných občanov: 5 
 

Na úvod Ľubomír Plešinger vykonal odpočet práce, čo sa na sídlisku zrealizovalo za posledné 
volebné obdobie 2018-2022. Informoval najmä o: dokončení trávnatého ihriska na ul. Korzo, 
modernizácii vnútrobloku G. Lannuriena, rekonštrukcii a doplnení osvetlenia Baničova – 
Jedlíkova, vyasfaltovaní hlavnej cesty medzi zástavkami Slnečné námestie a M. Bela, a na ul. 
Jedlíkova 4-10, rekonštrukcii zastávok MHD M. Bela a Stodolova, vybudovaní štyroch krytých 
kontajnerových stojísk (Jedlíkova, Dadanova, Petzvalova 2x), vybudovaní dvoch 
polopodzemných kontajnerových stojísk (Jedlíkova, Stodolova), osadení desiatok betónových 
krytov na kontajnery, vysadení desiatok stromov na sídlisku, osadení pingpongového stola 
do vnútrobloku M. Bela, dopĺňaní detských herných prvkov na detských ihriskách.  
V spolupráci s Ing. arch. Ľubomírom Kruželom informoval o: vypracovanej PD pre stavebné 
povolenie ,,Využitie priestorov CO krytu pod ZŠ“, vypracovanej PD ,,Rekonštrukcia serpentín 
od mosta po Závodie“, na ktorú je už vybavené aj stavebné povolenie a vypracovanej 
architektonickej štúdii využitia priestoru za kaplnkou smerom na Hôrky. 
Dušan Kelemen požiadal, aby občania hlásili podnety Mestskej polícii na čísle: 159, 
041/5621166, alebo osobne priamo v okrsku Mestskej polície na ul. Korzo 31. 
 

Poslanci informovali: 
1. Prebiehajúcej oprave oplotenia na detskom ihrisku M. Bela. 
2. Prebiehajúcich prácach na ďalších troch polopodzemných kontajnerových stojiskách 
(Kempelenova, parkovisko pri Jednote a Jedlíkova). 
3. Prebiehajúcom verejnom obstarávaní zákazky, ktorej predmetom je ,,Spracovanie PD pre 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby, odborný autorský dohľad 
a inžinierska činnosť pre stavbu: Parkovisko na ul. Mateja Bela“. 
4. Prebiehajúcom verejnom obstarávaní na ďalšie betónové kryty na koše na komunálny 
odpad a kovové ohradníky na kontajnery na BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad). 
 

Poslanci a občania požadujú: 
1. Vyvolanie rokovania medzi vedením mesta a spoločnosťou PTM-BYTY, s.r.o. za účelom 
sprístupnenia chodníka cez vnútroblok obytného súboru ,,Slnečná terasa“ verejnosti. 
V prípade neúspechu rokovaní požadujú vybudovanie chodníka okolo tohto obytného 
súboru. 
2. Vykonanie stavebných a technických opatrení (vyčistenie vsakovacích šácht) za účelom 
zamedzenia výtoku vody na hlavnú cestu na severnej strane sídliska (najmä v zime tam voda  
zamŕza na ceste po jej zamrznutí v žľabe). 
 

Podnety a od občanov: 

1. Občan požaduje osadenie dopravnej značky znázorňujúcej organizáciu parkovania na 
parkovisku ul. Baničova pri ZŠ (parkovisko, kde mal byť parkovací dom). V tomto priestore sa 



parkuje bez vodorovného a zvislého dopravného značenia, v prípade zavedenia 
organizovaného parkovania sa určite zvýši kapacita tohto parkoviska. 
2. Občan požaduje navezie časti vyfrézovaného asfaltu do rohu vyššie uvedeného 
parkoviska, ktorým budú následne svojpomocne zasypávané veľké diery na tomto 
parkovisku.   
3. Občan požaduje pridanie jedného ranného spoja č. 16 zo sídliska v čase po 7,50 h 
(posledný spoj č. 16 ide o 7,50 h), taktiež požaduje, aby spoj č. 6 ráno o 8,10 h išiel dlhý 
trolejbus nakoľko, keď na zástavkách Stodolova a Slnečné námestie nastúpi viac mamičiek 
s detskými kočíkmi do krátkeho trolejbusu č. 6 na zastávke M. Bela sa už do tohto krátkeho 
trolejbusu č. 6 s kočíkom nedá dostať. 
 

Vypracoval: Ing. Peter Čerňan 

 

Overil: Ing. Ľubomír Plešinger 


