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Ing. Biž: 

podnet sa týka už spomínaného mestského parku a to je možnosť zrevitalizácie jeho 

juhozápadnej časti, to je v tej lokalite za veterinárnou ambulanciou, aby bol funkčne spätý 

a upravený tak, ako ostatná časť parku, lebo sú tam navážky a rôzne buriny a s tým súvisí 

možnosť uvažovať do budúcna aj s oplotením časti parku, ktorá nie je oplotená s prípravou 

nejakých vstupných brán s kamerovým systémom tak, aby to splnilo aj bezpečnosť tých 

návštevníkov a možno aj mamičky s deťmi, ktoré tam vstupujú, aby sa oplotil ten park 

a funkčne sa využíval na to, načo slúži. 

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka revitalizácie juhozápadnej časti parku a celého tohto objektu. Ja len chcem doplniť 

túto informáciu, keďže mala by nadväzovať na riešenie, ktoré bolo prejednané. Uskutočnilo 

sa rokovanie na úrovni mesto versus vyšší územný celok, kde boli navrhnuté možnosti 

vyriešenia majetkovoprávneho vysporiadania. Táto informácia je dôležitá cez svojho 

zriaďovateľa aj pre pani riaditeľku múzea a kultúrneho centra, čiže tak zo strany KSK ako aj 

zo strany mesta, o čom budete samozrejme informovaní, budú predložené návrhy na 

vysporiadanie. Spomínam to hlavne preto, lebo súčasťou tohto vysporiadania by mala byť aj 

budova bývalého centra voľného času, ktorá sa nachádza v tejto časti parku v blízkosti múzea 

a tým pádom by sa dala možno doriešiť aj iná forma toho celkového usporiadania, 

zabezpečenia parkovej časti, či už z južnej časti, alebo zo západnej časti tak, ako to je 

predbežne v návrhu projektu, ktorý pripravuje aj múzeum, čiže už hovoríme o parku ako 

celku. Čiže do budúcnosti je takáto možnosť, budeme určite na nej pracovať a potom 

nadväzovať na to, čo múzeum v tejto veci vykoná. Takže je v pláne, ale v prvom rade sa 

snažíme doriešiť majetkovoprávne vysporiadanie budovy, ktoré by malo byť doriešené 

v dohľadnej dobe, má na tom záujem aj vyšší územný celok a potom následne riešiť ostatné 

investície týkajúce sa historického parku tak zo strany mesta ako predpokladám aj múzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


