
Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 09.10.2017 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Vladimír Jančík, Štefan 

Melikant, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda, Marek Marchyn, Patrik Suchý, PhDr. 

Róbert Kočiš 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hosť: Ing. Vlastimil Kovalčík 

Neprítomní:  

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

Zasadnutie otvoril predseda MsV č.4 Mier Mgr. Jozef Kačenga, privítal prítomných a udelil 

slovo p. Kovalčíkovi ako hosťovi, ktorý predložil prehlásenie vlastníkov nehnuteľností z ulíc 

J Wolkera a S. Chalúpku o súhlase s výstavbou radových garáži na parcele č. 5644/3, 5644/1, 

5644/2, 5646, 5648 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

MSV sa oboznámil s predloženým zámerom a voči výstavbe radových garáži nemá námietky. 

 

Následne predseda  informoval o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

Uznesenie č.23/2017: 

MsV žiada, aby bol informovaný o termíne inštalácie bránok z pôvodného ihriska na 

Bezručovej ulici na novom mieste.   

Futbalové bránky odstránené z dôvodu výstavby parkoviska na Bezručovej ulici budú osadené 

v mestskej časti  Ferčekovce.  

MsV berie na vedomie a požaduje osadiť nové futbalové bránky na plochu medzi bytové 

domy na ul. J. Wolkera, Berzučova a Trieda 1. mája.   

 

Uznesenie č.24/2017: 

MsV žiada, o technické zabezpečenie oznámení o úmrtí a poslednej rozlúčke so zosnulými 

všetkým občanom mesta, nielen v jeho centre.    

Oznámenie o poslednej rozlúčke nezabezpečuje mesto. Túto službu v prípade požiadavky 

pozostalých poskytujú pohrebné služby.  

MsV ukladá predsedovi vystúpiť s touto požiadavkou na najbližšom zasadnutí MSZ.   

 

Uznesenie č.25/2017: 

Mgr. Kačenga tlmočil požiadavku občanov o presun kontajnerov komunálneho odpadu  

umiestnených na rohu ul. S. Chalúpku (pri križovatke s ul. Štúrovo nábrežie) tak, aby 

nebránili vo výhľade pri výjazde od hromadných garáži. Návrh nového umiestnenia je medzi 

krajnou garážou a chodníkom pre peších (terajšia trávnatá plocha).  MsV žiada posúdiť návrh 

presunu.  

Po obhliadke miesta navrhuje mesto dve alternatívy: 

1)  vybudovanie hniezda na zberné nádoby v zeleni pred garážami (naznačené v situácii), ale 

až na jar v budúcom roku, 

2) ponechanie zberných nádob len na komunálny odpad, zberné nádoby na separovaný odpad 

budú presunuté na iné miesto na území mesta. 

MsV doporučuje alternatívu č.1.  

 



Mestskému výboru bola doručená petícia občanov SVB Borovica, ktorá podporuje zámer 

Ladislava Peruna, Jilemnického 1, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku za účelom 

výstavby 5 ks montovaných garáži.  

MsV po dôkladnom rozbore a analýze problematiky zotrváva na pôvodnom stanovisku, aby 

predmetná plocha aj naďalej slúžila pre parkovanie občanov.   

 

Ing. Susa informoval o odpovedi Ing. Hamáčka k problematike osvetlenia priestoru 

„hviezdice“ vytvorenej bytovými domami na ulici Trieda 1. mája 21, 11,13.  Mesto 

v priebehu mesiaca plánuje realizovať osvetlenie predmetného priestoru.  

Mgr. Kačenga informoval o otvorení nového parkoviska na ulici Bezručovej, ktoré sa bude 

konať 23.10.2017.  

Mgr. Para požaduje doplniť kamerový systém na sídlisku tak, aby bolo zachytené nové 

parkovisko na Bezručovej ulici a súčasne aj novo vybudované detské ihrisko. Taktiež 

poukázal na nevhodné dopravné riešenie cestnej premávky na ulici J. Wolkera v časti č.25 až 

31. Ďalej tlmočil otázku občanov ulice Bezručovej, či sa plánuje oprava chodníka pre peších 

umiestneného pozdĺž miestnej komunikácie Bezručova. Poukázal na nedostatočné čistenie 

veľkokapacitných kontajnérov a upozornil, že v nadchádzajúcom zimnom období budú 

neočistené zvyšky odpadu primŕzať ku kontajnerom.  

 

Mgr. Demečko požaduje upratať parkovisko okolo chodníka na ul. Trieda 1. mája od 

križovatky s ulicou Nejedlého  po Triedu 1. mája č.60. 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  13.11.2017  v pondelok o 16,30 hod. v zborovni ZŠ ul. 

Komenského.  

 

 

 

 

   Mgr. Jozef   K a č e n g a, v. r.   

   predseda  MsV č.4 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


