
Z á p i s n i c a 

 
zo spoločného zasadnutia komisií - komisia mestského majetku a finančnej 

komisie a komisie pre kultúru 
konanej dňa 7. marca 2017 

 
 
Program:   1. Návrh – vizualizácia MsKS 
                   2. Návrh – vizualizácia Tržnica                     
                      

Prítomní členovia komisie:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
                                                
                       

1. Zasadnutie zahájil p. zástupca Ing. Bc. László Kerekes. Oboznámil prítomných s plánovanou 
rekonštrukciou budovy MsKS (bývalý ZK) a odovzdal slovo Ing. Ivanovi Vankovi vedúcemu 
odd. výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja, ktorý následne odprezentoval návrh - 
vizualizáciu interiéru aj exteriéru budovy.   

Projektantom investičnej akcie bol Ing. Machava, ktorý navrhol v rámci rekonštrukcie 
kompletné zateplenie budovy strechy aj fasády, výmenu okien a dverí, zamurovanie bočných 
stĺpových chodieb, kde bude riešený aj vstup pre ŤZP ako aj výťah pre catering. 
Mení sa vodovod, elektroinštalácia, kúrenie. Bude zabezpečené vetranie formou 
vzduchotechniky a to úplné vetranie v tanečnej sále ako aj v divadelnej sále. Skelet budovy je 
daný a tak projektant sa musel držať reálneho stavu. Zásadné zmeny ani v priečkach nebudú 
robené. Niektoré okná budú zamurované (spodný rad v divadelnej sále), plánuje sa LED 
osvetlenie. 
Predpokladané celkové náklady rekonštrukcie budovy MsKS sú plánované do výšky 2 mil. €. 
Verejným obstarávaním sa môžu znížiť cca o 20%, niečo by sme mohli získať z akčného plánu 
a uvažuje sa o pôžičke vo výške 1,2 mil. €. 
 
 

2. Ďalším bodom bolo premietnutie vizualizácie Tržnice. Stavebné povolenie sa plánuje na apríl 
2017, plánovaná cena je do 400,- tis. €. Na tento rok sa plánuje prestavať 125 tis. €, čo zahŕňa 
zemné práce, podzemné vedenia. Hala bude z kovovej konštrukcie o rozmere 16 x 12m 
a nadsvetlík z drôteného skla. Plánuje sa so stanovišťami pre 40-42 predajcov. Bude jeden 
vstup z ul. Trhovej. Projekt zahŕňa aj sociálne zariadenie so zreteľom na občanov ŤZP. 
Z prednej strany budovy bude 5 predajní. Plánované ukončenie stavby je august 2018. 

 
Komisia predložené vizualizácie berie na vedomie a pozitívne hodnotí plánované investičné 
akcie. 
 

                                                          PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

                      Predsedníčka komisie    

 
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 
 
 

 
 

 


