
Zápisnica  

z výjazdového zasadnutia VVO č. 1 

dňa 08. 12. 2022 

 

 

Cieľ: stretnutie s obyvateľmi, volenými zástupcami na Ciglianskej ceste a členmi 

Spokojnosti, n.o. 

 

Dňa:  8. 12. 2022   

Čas:  8.00 – 10.00 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

- JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda VVO ...........................................................  

- PaedDr. Kvetoslava Ďurčová     ........................................................... 

- MVDr. Vladimír Petráš     ........................................................... 

- RNDr.  Ing. Ján Kuchárik     ........................................................... 

- MVDr. Norbert Turanovič     ........................................................... 

- MgA. Martina Polievková, ArtD.    Neprítomná 

 

Obyvatelia predmetnej časti mesta a členovia Spokojnosť, n.o. : 

- podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie – privítanie                                                                                                            

2. Požiadavky obyvateľov 

3. Rôzne, diskusia                                       

4. Obhliadka priestorov  

5. Záver   

                                                                                                                 

K BODU 1/ Otvorenie – privítanie     

 

- Zasadnutie VVO č. 1 sa konalo v priestoroch neziskovej organizácie Spokojnosť na Ciglianskej 

ceste a v exteriéri jej okolia. 

- Predseda p. Ľuboš Maxina privítal prítomných členov VVO č. 1, a obyvateľom a členom 

neziskovej organizácie poďakoval za pozvanie.  



 

K BODU 2/ Požiadavky obyvateľov 

 

K dlhodobým problémom patrí  

- vytváranie skládok veľkoobjemového odpadu, prevažne nábytku                                             

(naplánovať ekonomický vývoz odpadu a predovšetkým upozorňovať obyvateľov na nutnosť 

individuálneho odvozu na zberný dvor) 

 

- ihrisko na futbal a basketbal, ktoré potrebuje obnoviť nátery a opraviť (nahradiť) 

ochrannú sieť (bonusom by boli pevne osadené futbalové bránky) 

(preveriť možnosť opravy siete, pomôcť s nákupom farby na vyznačenie čiar – obyvatelia 

prisľúbili svojpomocné natretie) 

 

- výskyt hmyzu v niektorých domácnostiach 

(naplánovať deratizáciu objektov a šíriť osvetu hygieny a čistoty) 

 

- neosvetlená cesta medzi Ciglianskou cestou a tzv. bytovkou OSP 

(zistiť možnosti napojenia svetelných bodov na predmetnom nebezpečnom úseku) 

 

- chýbajúci chodník v úseku medzi Ciglianskou cestou a tzv. bytovkou OSP (pohyb detí do 

školy, obyvateľov na nákupy a pod., celý úsek je bez autobusového spojenia) 

(zistiť majetkové vzťahy k pozemkom, ktoré by boli vhodné pre prípad vybudovania chodníka) 

 

Hlasovanie:   Za: 4 poslanci  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K BODU 3/ Rôzne - diskusia  

 

- V rámci bodu rôzne nás p. Ráczová zo Spokojnosť, n.o.  v mene ostatných členov neziskovej 

organizácie pozvala na vianočné stretnutie s obyvateľmi Ciglianskej cesty 21. 12. 2022, kedy 

pripravujú malé pohostenie a darčeky pre deti. 

- Prítomní poslanci odsúhlasili príspevok 100,-€ z operatívnej potreby VVO na zakúpenie 

občerstvenia a darčekov pre deti  

 

Hlasovanie:   Za: 4 poslanci  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

- Poslanci navrhli dočerpať finančné prostriedky VVO na spevnenie spojovacieho chodníka od 

zastávky MHD na Veľkonecpalskej ulici (pri Jednote) na tzv. „starú cestu“ položením 

zámkovej dlažby. Ide o cca 25m2 a finančné prostriedky by boli použité na nákup materiálu 



a uhradenie nákladov na zabezpečenie prác prostredníctvom TSMPD v hodnote max.  

2000,-€  (materiál, práce, dopravný výkon). 

 

Hlasovanie:   Za: 4 poslanci  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K BODU 4/ Obhliadka priestorov 

 

- Poslanci po rokovaní prešli vnútroblok Ciglianskej cesty, nahliadli na úspešný projekt 

vyvýšených záhonov, kde si obyvatelia pestujú zeleninu a liečivé bylinky.  Vizuálne zhodnotili 

stav ihriska a nutnosť jeho obnovy a prešli aj nebezpečný úsek cesty k bytovke na OSP (bez 

chodníka a osvetlenia), kde sa opäť začal hromadiť nepotrebný nábytok. 

 

K BODU 5/ Záver 

 

- Na záver predseda VVO č. 1 p. Maxina poďakoval za účasť všetkým zúčastneným 

a výjazdové zasadnutie poslancov ukončil. 

 

 

 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

  podpredsedníčka VVO č. 1 

 

Zapísala: K. Ďurčová    

  

 

Pozn.: Predseda VVO č.1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. vyjadril ústny súhlas s uzneseniami. 

  

 



 

 

 

 

Neosvetlený úsek cesty bez chodníka 

 



  

Skládka nábytku pred budovou OSP a budova bez okien na chodbách 

 

 

Chodník z Veľkonecpalskej  na tzv. „starú cestu“ – frekventovanú pešiu komunikáciu 


