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Mgr. Beáta Kereštanová: 

Nemám asi ani interpeláciu, je to len taká otázka. Prosím pán primátor, ako mesto ďalej 

plánuje  konať v prípade sídliska Juh. Viem, že bude táto investícia tam vlastne uskutočnená, 

že investície a riešenia situácie na sídlisku Juh by sa nemala týkať táto situácia, čítame aj na 

mestských stránkach. Prosím ťa pán primátor, keby si ty bol taký láskavý a vysvetlil, aby aj 

občania sídliska Juh počuli, že ozaj sme medzi prioritami v meste.  

 

PhDr. Čižmár: 

Tak, ako to bolo už deklarované na začiatku tohto funkčného obdobia, tak, ako to bolo 

avizované aj pri tvorbe rozpočtu mesta a čerpaní úveru. Ambíciou mesta je nielen riešiť 

dopravnú situáciu v meste, ale zároveň aj rekonštruovať cestnú a chodníkovú infraštruktúru 

a popritom vybudovať aj odstavné plochy. Tie odstavné plochy, mám na mysli hlavne v časti 

sídliska Juh, pretože aj súčasné aktivity, ktoré vykonáva mesto smerujú k tomu, aby sa 

koncepčne a postupne, systematicky, vyriešila situácia na sídlisku Juh. V praxi to znamená, 

začíname kruhovou križovatkou, k čomu bolo aj pracovné stretnutie na križovatke z dvoch 

ulíc  Vratná a SNP. Táto kruhová križovatka, alebo kruhový objazd by mal byť riešený ako 

jedna z prvých investícií, sme de facto pred začiatkom súťaženia na dodávateľa prác. 

Následne je ambíciou, keďže už sú pripravované aj štúdie a projekt. Následne by sa mala 

v zmysle tej koncepcie riešiť situácia s odstavnými plochami, čiže nejak komplexne riešiť 

plochy na nové parkoviská, výrazné zvýšenie parkoviskových plôch, no a k tomu sú pridané 

aj ďalšie aktivity, tzn. oprava chodníkových častí ciest, ktoré zasiahnu samozrejme aj sídlisko 

Juh, plánované doriešenie infraštruktúry, medzi inými napr. už  v tomto roku aj vybudovanie 

multifunkčného ihriska na sídlisku Juh a plus aj bytová politika. Takže ten postup je vyvolaný 

tým, že najprv musia prebehnúť pracovné rokovania. V minulom týždni boli za účasti 

všetkých príslušných zložiek, dopravný inšpektorát, projektanti, inštitúcie, ktoré dávajú 

vyjadrovačky k realizácii takéhoto projektu, takže to bola otázka kruhového objazdu. Štúdia 

na parkoviská, resp. projekt je pripravený tak, aby sme ho následne mohli spustiť na 

súťaženie na výber dodávateľa. No a potom tak, ako už ako viete, zo skúseností z minulého 

roka, potom poslanci budú riešiť aj otázku rekonštrukcie potrebných spevnených plôch, tzn. 

chodníkov a ciest, ktoré zrejme po nejakom vyhodnotení zasiahnu aj sídlisko Juh.  
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