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18. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 15.02.2021  

 

Ing. Biž: 

Vidíme, že aj vlani aj v čase pandemickej situácie mesto rekonštruovalo a zhodnocovalo 

majetok mesta. Aj budova kasky, kde sídli mestská tržnica, dostala nový šat vo forme obnovy 

fasády a v súvislosti s tým sa chcem spýtať, aké mesto má plány s touto budovou. A druhá 

otázka v súvislosti s tým, je tam ešte pred tou fontánou na tom námestí Bohuslava Romana 

plocha, ktorú by bolo treba zrekonštruovať, dlažbu. Samozrejme len po fontánu, lebo vieme 

aké sú tam majetkovoprávne vzťahy, kde končí majetok mesta a začína súkromný majetok. 

A či by nebolo možné tam potom ponúknuť tú plochu ak by sa zrekonštruovala 

podnikateľským aktivitám, nejakú letnú terasu.  

PhDr. Čižmár: 

Z hľadiska nejakých investičných zásahov v prípade kultúrneho a spoločenského strediska 

ako ho poznáme z minulosti, táto budova potom, čo prešla výraznou obnovou, je momentálne 

vyťažená hlavne v podobe nájomných priestorov podnikateľov, aj na základe zásahu 

rekonštrukcie tejto budovy sme zaznamenali zvýšený dopyt o obsadenosť týchto priestorov. 

Mesto okrem obnovy vonkajšieho plášťa a úpravy blízkeho okolia, rieši aj rekonštrukciu 

sociálnych zariadení vo vnútri a ďalšie naplánované činnosti. Aj z uvedeného dôvodu máme 

zato, že v najbližšom období je zrejme, aj opäť sa odvolám aj na pandemickú situáciu zrejme 

aj po nejakom zmiernení tých problémov, ktoré súvisia s pandémiou, bude veľký predpoklad, 

že tieto priestory budú naplnené, pretože na úrovni oddelenia výstavby a majetku sa 

stretávame so zvýšeným záujmom o prenájom týchto priestorov. Mestskú tržnicu ako takú, 

chceme zachovať, má dobrú odozvu medzi obyvateľstvom, poskytuje aj možnosť predaja 

domácich výrobkov, je sústredená v centre mesta, dobre dostupná pre väčšinu obyvateľov. 

Zároveň máme záujem tak, ako to bolo avizované aj v tvojej otázke pán poslanec, riešiť 

priestor pred budovou KaSS, tzn. priestor, ktorý patrí mestu. Je to aktivita, ktorú by sme 

chceli realizovať v tom nasledujúcom období, tzn. v najbližších dvoch rokoch. Spôsob 

a formu riešenia, či už vizuálne, alebo potom praktické, konkrétne k rekonštrukcii, alebo 

k úprave, prejednáme samozrejme aj s vami poslancami. Sme limitovaní majetkovými 

pomermi, tzn. mesto nedisponuje celým námestím a druhá vec taká podstatná je, že mesto 

musí prihliadať aj na celkový vizuál a estetické zobrazenie celého tohto realizovaného 

projektu potom v budúcnosti. Takže, budeme sa snažiť to upraviť do takej podoby, aby to 

nenarúšalo nejaký celkový dojem a zároveň, aby sa ten priestor konečne dal do stavu, ktorý už 

zodpovedá  dnešnej dobe, pretože si uvedomujeme, že je pekné, že máme zrekonštruovanú 

budovu, ale musí tomu zodpovedať už aj priestor pred. My sme sa snažili vyriešiť vstup do 

tejto budovy aj to priečelie, čo sa nám dúfam čiastočne aj podarilo. Teraz zostala už len tá 

posledná úloha, doriešiť časť námestia smerom k budove pošty. Ak to scelíme, myslím si, že 

bude to zaujímavý priestor aj na aktivity, o ktorých si hovoril, vyriešením nejakej terasy alebo 

poskytovaním služieb pre obyvateľov mesta.  
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