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Zápisnica z rokovania Komisie výstavby pri Mestskom úrad v Giraltovciach 

(ďalej „komisia“) konanej dňa 10.11.2016 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

    Na základe pozvánky zo dňa 04.11.2016 komisia prerokovala nižšie uvedené témy 

a odporučila riešenia nasledovne: 

1. Zapisovateľ: p. Ing. Emil Mati; 

2. Predseda komisie p. Marek Hliboký otvoril rokovanie a informoval členov 

o programe zasadania komisie; 

3. Tajomník komisie Ing. Mati informoval jej členov o pripravovaných akciách, 

o požiadavkách na odpredaj verejných plôch a zariadení a o stave aktuálnych 

investičných celkov: 

a) Návrh výstavby budovy občianskeho vybavenia žiadateľa Petra Hrušku v lokalite 

ulica Dukelská v ploche pri budove Mestského úradu v Giraltovciach: 

- Komisia preskúmala žiadosť Petra Hrušku, komisia realizovala obhliadku 

miesta výstavby, komisia vypočula vysvetlenie projektu priamou osobnou 

konzultáciou s p. Hruškom a projektantom Ing. arch. Roháľom. V budove sa 

navrhujú umiestniť priestory obchodov, služieb, a veľkej spoločenskej sály, 

komisia odporúča výstavbu navrhovanej budovy za podmienok zosúladenia 

architektúry a výšky objektu s okolitou zástavbou a zabezpečenia prístupu ku 

správnej budove mestského úradu a dostatočného množstva parkovacích plôch 

v lokalite; 

 

4. V ďalšom bode programu tajomník komisie informoval o stave vo vybavení 

požiadaviek komisie z predošlého zasadnutia: 

a) Komisia jednohlasne odporúča realizovať v mestskom parku vhodné sadové 

úpravu doplnením výsadby nových porastov – žiadosť predložená vo vedení 

mesta, zatiaľ  nezrealizované, komisia naviac odporúča osadiť ťahavé resp. 

plazivé rastliny na nový oporný múr z betónových debniacich tvárnic za 

hľadiskom amfiteátra – predložené vo vedení mesta-nerealizované;  Je pripravený 

európsky projekt regenerácie oddychovej zóny v mestskom parku s vhodným 

riešením sadových úprav;  
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b)  Komisia jednohlasne odporúča realizovať v mestskom parku vhodne 

usporiadanie skládky biologického odpadu za futbalovým ihriskom, ostatný 

odpad z lokality odstrániť a lokalitu chrániť pred nežiaducim skládkovaním 

stavebnej sute a iného komunálneho odpadu - žiadosť predložená vo vedení 

mesta, zatiaľ  nezrealizované; Je pripravený a schválený európsky projekt 

vybudovania zariadení na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 

(kompostáreň), kedy po jeho implementácii nevhodný vplyv uvedenej lokality 

bude eliminovaný;  

 

c)  Komisia jednohlasne odporúča realizovať opravu spevnenej plochy a jej 

odvodnenie pre obchodným domom Letiskom v časti pod schodmi (výrazná kaluž 

dažďovej vody) - žiadosť predložená vo vedení mesta, zatiaľ  nezrealizované; 

 

d) Komisia jednohlasne odporúča realizovať opravu povrchu mestských 

komunikácií: 

- prístup na parkovisko za „OD JEDNOTA“ pri „Sabolčíkovom dome“; 

-  parkovisko vedľa „OD Jednota„  pred prevádzkou „EURÓPA KLUB“;        

- oprava výtlkov mestských komunikácií pod zimnej sezóne, hlavne  na uliciach 

Tehelná, Záhradná, Na Serpentínach -  žiadosť predložená vo vedení mesta, zatiaľ  

nezrealizované; 

 

e) Komisia jednohlasne odporúča nariadiť šikmé parkovanie osobných automobilov 

na parkovisku - ulici Hviezdoslavova v časti pred bytovými domami bl. L a K 

(oproti bývalej budovy veterinárnej správy) - žiadosť predložená vo vedení mesta, 

zatiaľ  nezrealizované; 

 

f) Realizovať pešie prepojenie ulíc Bardejovská a Dukelská chodníkom zo zámkovej 

dlažby medzi bytové domy bl. E a F - žiadosť predložená vo vedení mesta, zatiaľ  

nezrealizované; 

 

g) Demontovať reklamné tabule neexistujúcich firiem, ktoré sú osadené na 

verejných plochách a zariadeniach - žiadosť predložená vo vedení mesta, zatiaľ  

nezrealizované; 
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h) Vyčistiť uličnú dažďovú šachtu pri priekope pod schodmi Rímsko-katolíckeho 

kostola a základnej školy - žiadosť predložená vo vedení mesta, zatiaľ  

nezrealizované; 

 

i)  Komisia odporúča začať výstavbu rekonštrukcie chodníka na ulici Tehelná 

a vhodne osadiť verejnú zeleň v mestskom parku, hlavne na oporné betónové 

múry od areálu súkromnej základnej školy žiadosť predložená vo vedení mesta, 

zatiaľ  nezrealizované; 

 

j) Je potrebné opraviť verejné osvetlenie pred blokom A1, ulica Dukelská- žiadosť 

predložená vo vedení mesta, zatiaľ  nezrealizované; 

 

k) Je potrebné opraviť povrch schodov z vymývaného betónu na ulicu Tehelná, 

plocha cca 0,5 m2 - opravené. 

 

5. V ďalšom bode programu – Návrhy, podnety bolo riešené: 

a) Komisia odporúča rekonštruovať chodník pred Obchodným domom Jednota pod 

schodmi z juhozápadného smeru s povrchom z betónovej zámkovej dlažby-

zrealizované; 

 

b) Komisia odporúča opraviť asfaltový povrch a natrieť kovové zábradlie mosta cez 

rieku Radomka na ulicu Kpt. Nálepku; 

 
c) Komisia odporúča prioritne realizovať opravu asfaltového povrchu mestskej 

komunikácie ulice Tehelná – časť prístupu popod mestský cintorín od ulice 

Kuku čínovej;   

 
d) Komisia odporúča upozorniť Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie 

Bodrogu a Hornádu, závod Bardejov na zosuv svahu pri moste cez rieku 

Radomka, styk ulíc Dukelská a Kpt. Nálepku v Giraltovciach pod 

rímskokatolíckym kostolom. 

 
e)  Komisia odporúča realizovať asfaltovú úpravu po prekopávkach mestských 

komunikácii po výstavbe teplovodu na ulici Dukelská (vstup na autobusové 

nástupište) a Kpt.Nálepku bezprostredne za mostom pri bytovom dome 23.bj.  

 
Zapísal: Ing. Mati 
10.11.2016  


