
 

 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 15.05.2017 

 

Prítomní:  
Členovia výboru: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Jozef Para, Ing. Jozef Gonda, Marek Marchyn, 

Štefan Melikant, PhDr. Róbert Kočiš, Mgr. Michal Demečko, Ing. Vladimír Jančík 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

Prizvaný: Ing. arch. Teodor Štubňa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Hostia: p. Gomolčák, Regec a Štrauch 

 

Neprítomní:  

Členovia výboru: Patrik Suchý 

 

 

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

slovo hosťom.  

Pán Gomolčák oboznámil prítomných členov výboru so žiadosťou Združenia vlastníkov 

záhradiek v osade Mier v Spišskej Novej Vsi o prehodnotenie stanoviska stavebného úradu 

Mesta Spišská Nová Ves s ohľadom na vydávanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby 

umiestňované v záhradkárskej osade Mier. Pôvodne boli rozhodnutia vydávané na dobu 

neurčitú, no v súčasnosti sú kolaudačné rozhodnutia vydávané na dobu určitú. Žiadali 

o vysvetlenie tejto zmeny. Ing. arch. Štubňa odpovedal na otázky hostí. Vysvetlil skutočnosť, 

že od doby schválenia Územného plánu mesta SNV, kde táto lokalita je určená ako lokalita 

pre záhradkárske účely, (ale bez možnosti výstavby stavebných objektov) sú kolaudačné 

rozhodnutia vydávané na dobu určitú. Problém je možné riešiť žiadosťou o zmenu územného 

plánu mesta.   

 

Následne predseda  informoval o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

Uznesenie č.17/2017: 

MsV žiada v II. etape rekonštrukcie verejného osvetlenia zrealizovať osvetlenie 

novozriadeného detského ihriska pri Materskej škôlke na ulici Zd. Nejedlého. 

V prípade realizácie II. etapy modernizácie verejného osvetlenia bude doplnené osvetlenie 

centrálneho detského ihriska.  

Berieme na vedomie.   

 

Mgr. Para informoval o potrebe doplniť 2 ks verejného osvetlenia na ulici J. Wolkera č. 19 až 

25. Ďalej upozornil na poškodenú časť preliezačky na detskom ihrisku pri Materskej škôlke 

na ul. Zd. Nejedlého.   

Informoval sa o použitom spôsobe opravy komunikácií v meste. Ing. Susa vysvetlil, že bolo 

použité špeciálne vozidlo, ktorým bola zabezpečená úprava komunikácií zalievaním 

stredových škár, ktorá má zabezpečiť trvácnosť vozovky.   

 

Upozorňujeme občanov, že v prípade nevhodného správania mládeže na detskom ihrisku je 

potrebné kontaktovať Mestskú políciu na tel. č. 159. 



 

Mgr. Kačenga informoval o požiadavke p. Cmorejovej o opravu miestnej komunikácie Medza 

2 až 5. Ing. Susa podal informáciu, že komunikácia bola upravená formou bežných 

vysprávok.  

MsV súhlasí s úpravou miestnej komunikácie týmto spôsobom. 

 

MsV žiadal o vyčistenie zelene a parkovísk v lokalite od ZŠ Nejedlého po Triedu 1.mája, viď  

zápis zo dňa 13.03.2017. Úloha nebola zrealizovaná úplne. Z toho dôvodu MsV opätovne 

žiada o vyčistenie tejto lokality.   

 

Najbližšie výjazdové zasadnutie sa uskutoční 12.06.2017 na chate  MsÚ na Čingove.  
 

 

 

 

 

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

   predseda  MsV č.4 

 

Zapísala: Ing. Gabriela Ľorková 


