
Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia MsV č.4 Mier, konaného 11.09.2017 

 

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

Melikant, Mgr. Michal Demečko, Ing. Jozef Gonda 

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa 

Zapisovateľka: Ing. Gabriela Ľorková 

Neprítomní:  

Členovia výboru: Patrik Suchý, Marek Marchyn,  PhDr. Róbert Kočiš 

Gestor za MsP: Bc. Juraj Tornay 

 

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

slovo hosťom.  

Silvia Kocúrová – Kalafutová ako zástupkyňa SVBaNP ELÁN, Trieda 1. mája 21, 23 Spišská 

Nová Ves informovala o úprave časti bytového domu grafitmi a súčasne tlmočila požiadavku 

o realizáciu verejného osvetlenia a kamerového systému v priestoroch tzv. „Hviezdice“, ktorú 

tvoria bytové domy na ul. Trieda 1. mája 11, 13, 21.   

MsV berie informáciu o úprave bytového domu na vedomie a požiadavku realizácie 

verejného osvetlenia podporuje a navrhuje zaradiť do II. etapy modernizácie verejného 

osvetlenia mesta. 

Pán Kovalčík predniesol členom MsV svoj návrh využitia pozemkov vedľa križovatky ulíc 

S. Chalúpku a J. Wolkera na výstavbu hromadných garáži. MsV žiada na najbližšie 

zasadnutie k predloženému zámeru doplniť písomné stanovisko vlastníkov susedných 

nehnuteľnosti.  

 

Následne predseda  informoval o stave plnenia úloh z posledného zasadnutia.   

Uznesenie č.20/2017: 

MsV odporúča pri kosení trávnatých porastov v súlade podľa požiadaviek občanov – 

prioritne kosenie vedľa bytových domov a až následne kosenie ostatných plôch sídliska.  

Systém kosenia ostáva nezmenený. MsV berie na vedomie.   

 

Uznesenie č.21/2017: 

Mestskému výboru bola doručená písomná žiadosť  SVBaNP ELÁN, Trieda 1. mája 2223/21, 

Spišská Nová Ves o osadenie zábradlia okolo miestnej komunikácie v mieste vchodov č. 21 

a 23.   MsV súhlasí s osadení zábradlia v danej lokalite. 

Zrealizované. MsV berie na vedomie. 

 

Uznesenie č.22/2017: 

Mgr. Para žiada riešiť parkovaciu plochu (bezprašná úprava) pred MŠ Nejedlého 5 v Sp. 

Novej Vsi. 

Zatiaľ nie je dostatok finančných zdrojov na túto požiadavku. V bezprostrednej blízkosti tejto 

lokality mesto zahájilo výstavbu parkoviska na Bezručovej ulici, čo zlepší situáciu 

s parkovaním v širšom okolí. MsV žiada o spracovanie návrhu na riešenie daného problému. 

 

Ing. Susa informoval o: 

- zjednosmernení obslužnej komunikácie z Triedy 1. mája smerom na Šafárikovo námestie 

v súlade s platnou legislatívou, 



- oprave lávky pre peších pri Fľúdri, 

-  požiadavke p. Jakubčáka obmedziť parkovanie motorových vozidiel na ul. J. Kostru. 

 

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

Bezručovej ulici na novom mieste.   

  

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

všetkým občanom mesta, nielen v jeho centre.    

P. 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.  

 

  

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční  09.10.2017  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 


