
Zápisnica č. 15 
zo zasadnutia  Mestkého výboru č. 4 – Sídlisko Mier Spišská Nová Ves 

 

Termín: 10. septembra 2012 
 
Prítomní: pp. Mgr. Kačenga, Mgr. Demečko, Mgr. Para, Findurová M., Ing. Kucharovičová,  
                        Marchyn, Melikant, Bc.Tornay. 
Ospravedlnený: p. JUDr. Fabian 
 
 Na zasadnutí  sa prerokovalo plnenie požiadaviek MV č. 4. 
Parkovisko za bytovkou na Tr. 1. mája 37 – 41 sa môže realizovať, nebudú tomu brániť 
inžinierske siete, dá sa do plánu činnosti v budúcom období,  pripomenúť- Ing. 
Kucharovičová.  

S úlohou opravy detského ihriska a jeho opatrením prevádzkovým poriadkom nie sú 
členovia MV spokojní. Prevádzkový poriadok bol umiestnený tak, že na ihrisku vydržal len 
dva dni. Oprava bola vykonaná nedostatočne. 

Ďalej sa prerokovali požiadavky občanov na opravu chodníkov z Tr. 1. mája 37- 51 
a Wolkerovej 29-31 doručené MV. 

Prerokovali sa nové úlohy. 
 

 
N o v é   u z n e s e n i a   
 
1.MV č. 4 opätovne žiada na detské ihrisko osadiť prevádzkový poriadok. Vek, pre   
    ktorý je ihrisko určené, ohraničiť 10-timi rokmi. Opravu žiadame  urobiť dôsledne. 
    Ihrisko je veľmi využívané a dva prvky, ktoré boli zničené veľmi chýbajú. Treba 
    ich naspäť osadiť čím skôr. MV to žiada už veľmi dlho. 

 
2. K oprave chodníka na Wolkerovej ul. 29 – 31 zo zadnej časti sa MV č. 4 prikláňa  

k rozhodnutiu  odd. výstavby MsÚ a to, že uvedený chodník, nie je prioritný. V súčasnej 
dobe pri nedostatku finančných prostriedkov treba prihliadať, ktoré chodníky je potrebné 
na Sídlisku Mier opraviť naliehavejšie. V uvedenom priestore sa opravil chodník z prednej, 
hlavnej časti, takže občania majú možnosť ako sa pohodlne dostať do bytovky. 

    Pracovníci odd. výstavby pôjdu ešte raz skontrolovať stav uvedeného chodníka a  
    prípadne niektoré veľmi zničené kocky vymenia. 
 
3. Na základe požiadavky obyvateľov Tr. 1. mája 37 – 51 žiadame opraviť chodník zo  
    zadnej, južnej strany. Ako vyplýva z priloženej foto dokumentácie chodník je značne 
    poškodený, na niektorých miestach úplne chýba asfaltová vrstva. Ak by sa dala oprava 
    uskutočniť ešte v tomto roku, bolo by veľmi dobre, kvôli zabráneniu ďalšiemu 
    poškodzovaniu, ak nie, MV č. 4 zaradzuje túto úlohu medzi prioritné na rok 2013.    
 
4. MV č. 4 žiada Mestskú políciu o kontroly priestoru pri detskom ihrisku /medzi Tr. 1. mája,  
    Wolkerovou ul., Bezručovou ul./ v denných i nočných hodinách. 
    Cez deň sa pri ihrisku a pri bytovke na Tr. 1. mája 29 a 31 aj priamo pri detskom ihrisku 
    na lavičkách zhromažďujú bezdomovci a alkoholici, pijú tam a sú vulgárni. Detské ihrisko  
    sa potom priamo úmerne vyprázdni. V noci sa na lavičkách schádza mládež, pije alkohol,  
    hlučná.  
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5. MV č. 4 prosí, aby MsÚ požiadal Tesco, ktoré obhospodaruje detské ihrisko pri  

nákupnom  stredisku, aby jeho majitelia dali okolie ihriska pokosiť. Rodičia sa sťažujú na 
alergény  z nepokosených tráv, spôsobujúce deťom zdravotné problémy. 

 
6. Žiadame z nového parkovisko pri Štúrovom nábr. 11 vyrezať odvodňovaciu    
    rýhu, aby v prípade dažďa voda odtekala z parkoviska. 
 
7. Žiadame opravu košov na basketbalovom ihrisku medzi ul J. Matušku a Štúrovom  nábr.  
   9. Sú poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
 
8. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 15. 10. 2012.         
 

 
 
Mgr. Jozef   K a č e n g a, v.r. 

            predseda MV č. 4 
 
 
 
Za správnosť: Findurová Mária 
 
 
 
 
 
 
 


